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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 – EMAP 
 
 
 

 A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 do 
Edital, torna público aos interessados, com base nas informações da Gerência de Operações - GEOPE, 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela EMPRESA AMBILEV OCEANOGRAFIA E 
HIDROGRAFIA, sobre itens do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 – EMAP, 
cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Levantamento 
Hidrográfico (batimetrias monofeixe, multifeixe, sonar de varredura lateral e correntometria) na linha de 
atracação dos Berços, incluindo Berços futuros (99 a 94), Canal Interno e Bacia de Evolução do Porto do 
Itaqui, Terminais do Cujupe e da Ponta da Espera, Cais de São José de Ribamar e Porto Grande, além do 
levantamento hidrográfico durante as fases das dragagens (pré dragagem, durante a dragagem e pós 
dragagem) do Porto do Itaqui. Dessa forma, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
 
Pergunta 1: 
É informado ao longo do TR que serão executadas campanhas batimétricas, correntometria e side scan, 
porém não é definida a periodicidade, a qual entendemos que será sob demanda da EMAP, porém na 
PPU só é apresenta 01 (um) unidade de medição referente a mobilização dos serviços, com isso 
solicitamos esclarecer como serão os pagamentos das mobilizações de campanhas que ocorreram em 
períodos distintos, ou seja serviços que não serão contínuos. 
 
Resposta:  
Os valores de mobilização e desmobilização serão pagos de acordo com a realização de cada uma das 
campanhas de serviços. Considerando que a demandante prevê a realização de até 06 (seis) campanhas 
ao longo dos 12 (doze) meses de contrato, os valores de mobilização e desmobilização devem ser 
dispostos para cada uma das campanhas. 
Conforme a Versão Alterada do Edital do Pregão Eletrônico 013/2021-EMAP, não há mais previsão para a 
realização do serviço side scan. 
 
 
Pergunta 2: 
No Termo de Referência é citado o ANEXO I, que apresenta as áreas dos levantamentos, porém esse 
anexo não encontra-se inserido e/ou disponível para consulta, assim solicitamos o envio do mesmo. 
 
Resposta:  
As informações contidas no ANEXO I do TERMO DE REFERÊNCIA estão disponíveis no ANEXO II da 
Versão Alterada do Edital, no sítio eletrônico: https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes 
 
 
Pergunta 3: 
Em relação a Visita Técnica é citado que a empresa poderá fazer a visita técnica, porém um dos 
documentos exigidos no edital é o atestado de visita técnica, assim solicitamos esclarecer se a visita é 
obrigatória ou facultativa 
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Resposta:  
A visita técnica é opcional, conforme subitem 9.9.1 do edital. Entretanto, o licitante deverá apresentar 
juntamente com os documentos de habilitação o Atestado de Visita Técnica, fornecido pela EMAP, 
comprovando que a licitante visitou o local para constatar as condições dos locais onde serão realizados 
os serviços objeto desta licitação ou Declaração da licitante de que tomou conhecimento das condições 
dos locais onde será realizada a obra/serviços, conforme subitem 9.8.5 do Edital. 
 
 
Pergunta 4: 
Em relação a correntometria são informados diversos pontos de medição e o período de medição dos 
mesmos, solicitamos esclarecer se a EMAP poderá solicitar a execução das medições de forma 
simultâneas em 1 ou mais pontos; 
 
Resposta:  
Sim. Existe essa possibilidade. 
 
 
Pergunta 5: 
Não há arquivos editáveis referente a PPU, solicitamos o envio para seguir o padrão apresentado no Edital 
 
Resposta:  
Os arquivos editáveis referente a PPU estão disponível no ANEXO II da Versão Alterada do Edital, no sítio 
eletrônico: https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes 
 
 
Pergunta 6 
Não é possível localizar nenhum esclarecimento emitido até o momento para a referida Licitação, 
gostaríamos de esclarecer se já houve algum esclarecimento e se positivo onde estão os arquivos. 
 
Resposta:  
Todos os esclarecimentos realizados serão divulgados no sítio da EMAP e no LICITAÇÕES-E  
 
 

São Luís/MA, 08 de Julho de 2021. 
 
 
 

Maria de Fátima Chaves Bezerra 
Pregoeira da EMAP 

https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes

