
Questionamentos 
Carta Convite nº 127/2023 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
topografia e demarcação de parte da RDS Cujubim. 

 

De conformidade com o item 3 da Carta Convite nº 127/2023 “Pedidos de 
esclarecimentos complementares”, a Comissão de Avaliação das Propostas, presta os 
seguintes esclarecimentos às questões levantadas pelos candidatos aos serviços e 
recebidas até o dia 13/03/2023: 
 
 
Pergunta 1: Qual a localização da base do SEMA-AM dentro do perímetro da RDS ou 
próximo à área? 
 
Resposta 1: Comunidade São Francisco do Paraíso S 04° 39’ 39.7” O 068° 

08’ 55.6” – localizada na margem esquerda do Rio Jutaí dentro do 

perímetro da UC. 
 
Pergunta 2: Se a base da SEMA tem infraestrutura de energia elétrica e internet 
disponíveis? 
 
Resposta 2: Possui gerador de energia. No momento não tem internet. 
 
Pergunta 3: Algum profissional da SEMA acompanhará a execução do serviço, assim 
como a localização dos pontos propostos para instalação dos marcos? 
 
Resposta 3: Sim. O Gestor da UC acompanhará as atividades em campo. 
 
Pergunta 4: E possível enviar a previa da localização da instalação dos marcos físicos 
para o planejamento? 

 
Resposta 4:  
Ponto 1 - 04º 19’52”S e 68º 28’44”W 

Ponto 2 - 04º 23’38”S e 68º 23’46”W 

Ponto 3 - 04º 25’49”S e 68º 21’04”W 

Ponto 4 - 04º 38’58”S e 68º 17’23”W 

Ponto 5 - 04º 40’06”S e 68º 08’29”W 

Ponto 6 - 05º 45’16”S e 68º 22’38”W 

Ponto 7 - 06º 16’55”S e 68º 38’59”W 

Ponto 8 - 06º 16’55”S e 68º 38’59”W 

Ponto 9 - 06º 26’16”S e 69º 45’26”W 

Ponto 10 - 06º 25’12”S e 69º 47’19”W 

Ponto 11 - 06º 22’59”S e 69º 52’35”W 

Ponto 12 - 05º 48’12”S e 69º 26’28”W 

Ponto 13 - 05º 14’08”S e 69º 32’16”W 

Ponto 14 - 04º 59’25”S e 69º 22’39”W 
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Pergunta 5: Questionamento quanto a possíveis conflitos de diversas vertentes na 
área de execução do trabalho, e se é necessário a contratação de segurança? 
 
Resposta 5: Existe conflitos de diversas vertentes, principalmente a 
presença de garimpos ilegais na região, onde sugerimos que se contrate 
segurança para a equipe de campo. 
 
Pergunta 6: Caso exista esta informação, pedir o mapa de navegabilidade dos rios da 
região? 
 
Resposta 6: O mapa de navegabilidade é disponibilizado pela Marinha do 
Brasil, devendo a consultoria contrata encaminhar oficio a instituição 
solicitando o material. 
 
Pergunta 7: Qual a navegação será disponibilizada para a equipe (modelo, 
dimensões, capacidade de carga e etc..). 
 
Resposta 7: Barco de médio porte medindo 20 metros de comprimento X 
04 metros de largura com capacidade para 18 toneladas. Será utilizada 
lancha de apoio: lancha de 08 metros com motor Yamaha 115 HP e lancha 
de 05 metros com motor Mercury 15 HP. 
 
Pergunta 8: O deslocamento do ponto navegável dos rios até a localização dos 
marcos se dará a pé? Existe caminhos já demarcados ou acesso facilitado? 

 
Resposta 8: O deslocamento do ponto navegável até os marcos se dará a 
pé. Não existe caminho demarcado, pois os marcos estão localizados 
próximos das margens dos rios. 


