CONCORRÊNCIA Nº 005/2013
2ª ERRATA
1) Fica alterado o Instrumento Convocatório de acordo com as adequações solicitadas pela
Área Técnica responsável e devidamente aprovadas pelo Diretor competente, conforme
abaixo:
“
1. Item 8.6 Sensoriamento Remoto

Onde se lê:
“Para os Modelos Digitais de Terreno - MDT, nos estudos de EVTEA, não serão aceitos
dados de SRTM, mesmo que “krigados”. Estes devem ser obtidos a partir de pares
estereoscópicos, corrigidos geometricamente e radiométricamente, e com apoio de campo
com pontos de controle e pontos de check”

Leia-se
“Para os Modelos Digitais de Terreno - MDT, nos estudos de EVTEA, poderão ser utilizados
dados SRTM (Suttle Radar Topography Mission) disponíveis gratuitamente no site da
EMBRAPA ou imagens de satélite ASTER GDEM, disponíveis gratuitamente no site
“www.gdem.aster.ersdac.or.jp/”.

2. No item 8.8 - Dados Cartográficos e Topográficos para o Geoprocessamento

Onde se lê:
“ As imagens digitais devem ser atuais (realizadas em até o máximo de 6 meses anterior à
data da emissão da Ordem de Serviço) entregues em imagens brutas (com cabeçalho e
informações de suas correções geométricas) e mosaicos ortorretificados formato GEOTIFF
(no Datum oficial SIRGAS2000) e dentro de um Geodabase (*.gdb)”

Leia-se:
“ As imagens digitais devem ser atuais (realizadas em até o máximo de 1 (um) ano anterior à
data da emissão da Ordem de Serviço) entregues em imagens brutas (com cabeçalho e
informações de suas correções geométricas) e mosaicos ortorretificados formato GEOTIFF
(no Datum oficial SIRGAS2000) e dentro de um Geodabase (*.gdb)”
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3. As alterações acima elencadas não afetam a formulação das propostas, posto que não altera
em nada o orçamento”

2) Permanecem inalteradas as demais condições do Edital, mantendo-se a data de
apresentação das propostas para o dia 29/07/2013 às 15:00 horas, tendo em vista que de
acordo com a área responsável e devidamente aprovado pelo Diretor de Planejamento, as
alterações não afetam a formulação das propostas.

Brasília, 11 de julho de 2013.

CAROLINA DE OLIVEIRA SERAFIM MARTINS
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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