Em resposta a sua solicitação de esclarecimento informo o que segue:
Pergunta 01 - As imagens ou fotografias aéreas necessárias para elaboração do Mapa de Uso
e Ocupação do Solo, citado no item 4.1.5, serão disponibilizadas para a licitante vencedora do
certame, ou elas deverão ser adquiridas pela referida licitante? Caso elas devam ser adquiridas
pela licitante, quais as características e especificações técnicas que se espera da imagem a
ser adquirida? Qual a escala de trabalho que deve ser adotada para elaboração do mapa de
Uso e
Resposta 01 - RESPOSTA: A questão já foi parcialmente respondida anteriormente. As
imagens de satélite serão fornecidas pelo ICMBio por meio do contrato da CGPRO. A escala do
trabalho será discutido com a equipe de planejamento após a contratação da empresa.
Pergunta 02 - Gostaria de incluir mais uma dúvida. Ao analisar o edital, consideramos que os
prazos para entrega de produtos e para o cronograma físico financeiro são muito curtos para
atingir os objetivos do edital com a qualidade necessária para um Plano de Manejo. É possível
propor alterações no Cronograma Físico Financeiro e no Cronograma de Desembolso.
RESPOSTA 02 - Consideramos que o prazo de 240 dias seja suficiente para o alcance do
resultado previsto, desde que a empresa tenha máxima dedicação para a atividade.
Adicionalmente, alguns ajustes, se de acordo entre as partes, poderão ser feitos após a
contratação ser finalizada.
Pergunta 03 - O valor estimado no item 16.1 em R$ 350.913,76 (trezentos e cinquenta mil
novecentos e treze reais e setenta e seis centavos) é o valor máximo que pode ser proposto
pela licitante para executar os serviços previstos no Anexo I?
Resposta 03 – Informo que o valor estimado foi obtido com base em pesquisa de mercado e
que este é o valor máximo a ser proposto pela licitante.
Pergunta 04 - É possível indicar um consórcio entre instituições para participar desta Tomada
de Preços?
Resposta 04 – Em relação à participação de consórcio as informações constam no item 3 do
Edital.
Pergunta 05 - Além dos dois profissionais apontados para pontuação, é necessário apresentar
a documentação completa dos demais profissionais que irão compor a equipe, ou basta
mencioná-los na proposta?
Resposta 05 – Os documentos solicitados no subitem 9.2 são documentos a ser apresentado
no envelope de documentação, isto é para habilitação na primeira fase da licitação.
Os documentos solicitados no subitem 7.1.1.2.1 são documentos a serem apresentados após a
habilitação, isto é documentos para a segunda fase da licitação “TÉCNICA”
Pergunta 06 - Já houveram outras manifestações de esclarecimentos anteriores à minha? Em
caso positivo eu gostaria de ter acesso às questões efetuadas, bem como as respectivas
respostas.
Resposta 06 - Não
Pergunta 07 - Qual o nível de confiança que se espera alcançar para a amostra das entrevistas
descritas no item 4.1.3?
Resposta 07 - A metodologia será definida conjuntamente com a empresa que ganhar a
licitação e a equipe de planejamento do ICMBio. Então o nível de confiança será balizado
nesse planejamento.

