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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 HIDROTOP CONSTRUÇÕES, 
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, 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: 
 
6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado 
para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. 
 
Pergunta 1) Deverá ser encaminhada a proposta com a planilha de preços preenchida no ato do registro 
de preço? 
 
Resposta: Não. A licitante deverá cadastrar no LICITAÇÕES-E somente o valor global de sua proposta 
até a data e horário marcado para abertura da sessão. 
 
 
6.5. c) Planilha Orçamentária de preços, expressos em Reais (R$), com base no quantitativo de todos os 
itens do Anexo II - Modelo de Proposta. 
 
Pergunta 2) Na planilha de quantidade e preços, o ITEM 4 está para Side Scan e CORRENTOMETRIA, 
devendo ser: 

ITEM 5 - CORRENTOMETRIA 
ITEM 6 - DESMOBILIZAÇÃO 
Correto? 

 
Resposta:  

Conforme a Versão Alterada do Edital a ser disponibilizada no Portal de Compras LICITAÇÕES-E 
e no site da EMAP, o modelo de proposta passará a ter a seguinte formatação: 
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Planilha de Quantidades e Preços 

Item Descrição Unid Qtde 
Preço Unitário 

(R$) 
Preço Total 

(R$) 

1 Mobilização und 6 
 

R  

2 
Levantamento Batimétrico 
Multi-feixe 

        

2.1 

Área de Atracação, Bacia de 
Evolução e Canal Interno do 
Itaqui (06 campanhas de 
4,11Km²)  

Km² 24,66 
 

R$ 

2.2 
Área de despejo (02 campanhas 
de 0,36 Km²) 

Km² 0,72   R$ 

3 
Levantamento Batimétrico 
Mono-feixe 

        

3.1 
Retro áreas dos berços do Itaqui 
(02 campanhas de 0,48 Km²) 

Km² 0,96   R$ 

3.2 
Ponta da Espera (02 campanhas 
de 1,60 Km²) 

Km² 3,20   R$ 

3.3 
Cujupe (02 campanhas de 4,34 
Km²) 

Km² 8,68   R$ 

3.4 
Cais de São José de Ribamar 
(01 campanha de 0,83 Km²) 

Km² 0,83   R$ 

3.5 
Estreito dos Coqueiros ( 01 
campanha de 0,46 Km²) 

Km² 0,46   R$ 

4 Correntometria         

4.1 Itaqui Ponto 9   R$ 

4.2 Itaqui Radial 1   R$ 

4.3 Canal de Acesso Ponto 1   R$ 

4.4 Ponta da Espera Ponto 4   R$ 

4.5 Cujupe Ponto 3   R$ 

4.6 São José de Ribamar Ponto 3   R$ 

4.7 Estreito dos Coqueiros Ponto 4   R$ 

5 Desmobilização und 6   R$ 

Valor Total (R$) Valor Total (R$)  R$ 

BDI   R$ 

Valor Total com BDI (R$) 
Valor Total com 

BDI   
R$ 
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9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. Após as fases de lances e análise e aceitabilidade da proposta de preço, o pregoeiro analisará a 
documentação de habilitação do licitante que apresentou a proposta mais vantajosa, segundo os critérios 
de julgamento fixados no instrumento convocatório. 
 
Pergunta 3) Os documentos de habilitação serão enviados somente após a fase de lances, em caso de 
proposta mais vantajosa? 
 
Resposta:   
Sim. Após a etapa de lance/negociação, a licitante, detentora do menor proposta, deverá encaminhar 
através do Sistema (Licitações-e), por meio do menu “opções” e depois “incluir anexo proposta” no 
sistema Licitações-e ou por meio do endereço eletrônico csl@emap.ma.gov.br sua Proposta de Preços, 
preenchida com os valores unitários e total, atualizados em conformidade com o menor lance ofertado ou 
valor negociado e demais planilhas, bem como os documentos de habilitação que não estiverem 
disponíveis no SICAF, no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, a contar da convocação do Pregoeiro 
que estiver conduzindo o certame, conforme subitem .10.1 do Edital. 
 
 
ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 
3. DETALHAMENTO DO OBJETO EDITAL 
3.5.2. 
a) Multifeixe: 
· Área de Atracação, Bacia de Evolução e Canal Interno do Itaqui: 06 (seis) campanhas de 4,11km² 

cada, totalizando, aproximadamente, 25 km², conforme Figura 1 – Anexo I. 
 
Pergunta 4) Quais as medidas, coordenadas e profundidade média da área de Atracação? 
 
Resposta: 
Conforme a área técnica, as profundidades da área de atracação do Porto do Itaqui estão compreendidas, 
conforme tabela abaixo: 
 

Berço 99: 15 m Berço 102: 12 m Berço 105: 18 m 

Berço 100: 15 m Berço 103: 15 m; Berço 106: 19 m 

Berço 101: 12 m Berço 104: 13 m Berço 108: 15m 

 
A área técnica informa que as demais informações relativas às medidas e às coordenadas estarão 
disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. 

 
Pergunta 5) Quais as medidas, coordenadas e profundidade média da Bacia de Evolução? 
 
Resposta:  
Conforme a área técnica, as profundidades da média da Bacia de Evolução são: 
 
Profundidade média região Norte ≈ 19 m 

mailto:csl@emap.ma.gov.br
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes
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Profundidade média região Sul ≈ 15m  
 
A área técnica informa que as demais informações relativas às medidas e às coordenadas estarão 
disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. 
. 
 
Pergunta 6) Quais as medidas, coordenadas e profundidade média do Canal Interno do Itaqui? 
 
Resposta:  
Conforme a área técnica, a profundidade média do Canal Interno do Itaqui é: 
 
Profundidade média ≈ 15m  
 
A área técnica informa que as demais informações relativas às medidas e às coordenadas estarão 
disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. 
. 
 
 
Pergunta 7) Quais as medidas, coordenadas e profundidade média da área de despejo do material 
dragado? 
 
Resposta:   
Conforme a área técnica, a profundidade média da área de despejo do material dragado é: 
Profundidade média ≈ 15m 
 
A área técnica informa que as demais informações relativas às medidas e às coordenadas estarão 
disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. 
. 
 
 
Pergunta 8) Qual a distância entre o porto e a área de despejo? 
 
Resposta:   
A distância entre o porto e a área de despejo ≈ 3,5 km 
 
A área técnica informa que as demais informações relativas às medidas e às coordenadas estarão 
disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. 
 
 
b) Monofeixe 
· Retroáreas dos berços do Porto do Itaqui: 02 (duas) campanha de 0,51 km², sendo 0,41 km² na retroárea 
dos berços 98, 99,100 e 101 e 0,1 km² na retroárea dos berços 105, 106 e 108, conforme Figuras 3 e 4 – 
Anexo I. 
· Ponta da Espera: 02 (duas) campanhas de 1,60 km², conforme Figura 5 – Anexo I. 

https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes
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· Cujupe: 02 (duas) campanhas de 4,34 km², conforme Figura 6 – Anexo I. 
· Cais de São José de Ribamar: 01 (uma) campanha de 0,83 km², conforme Figura 7 – Anexo I. 
· Porto Grande: 01 (uma) campanha de 0,46 km², conforme Figura 8 – Anexo I. 
 
Pergunta 9) Quais as medidas, coordenadas e profundidade média das Retroáreas dos berços do Porto 
do Itaqui? 
 
Resposta:   
Conforme a área técnica, a profundidade média das Retroáreas dos berços do Porto do Itaqui ≈ 4m. 
 
A área técnica informa que as demais informações relativas às medidas e às coordenadas estarão 
disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. 
 
 
 
Pergunta 10) Quais as medidas, coordenadas e profundidade média da Ponta da Espera? 
 
Resposta:   
Conforme a área técnica, profundidade média da Ponta da Espera ≈ 4 m 
 
A área técnica informa que as demais informações relativas às medidas e às coordenadas estarão 
disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. 
 
 
 
Pergunta 11) Quais as medidas, coordenadas e profundidade média do Cais de São José de Ribamar? 
 
Resposta:   
Conforme a área técnica, profundidade média do Cais de São José de Ribamar ≈ 10 m 

A área técnica informa que as demais informações relativas às medidas e às coordenadas estarão 
disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. 
 
 
Pergunta 12) Quais as medidas, coordenadas e profundidade média do Porto Grande? 
 
Resposta:   
Conforme a área técnica, profundidade média do Porto Grande ≈ 7 m 

A área técnica informa que as demais informações relativas às medidas e às coordenadas estarão 
disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes. 
 

https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes
https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes
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 Informa-se ainda que a profundidade média do Cujupe ≈ 8 m e as medidas e às coordenadas 

estarão disponíveis na Versão Alterada do Edital, anexos I e II, publicadas no sítio eletrônico: 

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

 
 
3.5.3. Sonar de varredura lateral (side scan) 
Aplica-se este item aos serviços de levantamentos hidrográficos com sonar de varredura lateral (side 
scan) na área de atracação, bacia de evolução e canal interno do Itaqui, totalizando uma área de 4,11 
km², conforme Figura 1 – Anexo I. 
 
Pergunta 13) Será 01 (hum) levantamento compreendendo toda a área? 
 
Resposta: 
Conforme a Versão Alterada do Edital do Pregão Eletrônico 013/2021-EMAP, não há mais previsão para a 
realização desse serviço. 
 
5. LOCAL E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Pergunta 14) O porto irá disponibilizar área/sala ou canteiro para a empresa/equipe de hidrografia? 
 
Resposta:  
O porto não pode garantir tal disponibilidade.  
 
 
Pergunta 15) O porto irá disponibilizar local para atracação e guarda de embarcação de sondagem? 
 
Resposta:  
O porto não pode garantir tal disponibilidade  
 
 
Pergunta 16) Onde será disponibilizado ANEXO I-A com as figuras de 1 a 8? 
 
Resposta:  
As informações contidas no ANEXO I do TERMO DE REFERÊNCIA estarão disponível no ANEXO II da 
Versão Alterada do Edital, no sítio eletrônico: https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes 

  
São Luís/MA, 08 de Julho de 2021. 

 
 

Maria de Fátima Chaves Bezerra 
Pregoeira da EMAP 

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

