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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 

ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 – EMAP 

 

 A Pregoeira da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, torna público aos 

interessados, RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pelo Sr. Danilo Soares, sobre um 

item do Edital da Licitação Pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 – EMAP, cujo objeto é a 

contratação de empresa com serviços técnicos especializados para execução de 15 (quinze) furos de 

sondagem marítima, no Porto do Itaqui, em São Luís – MA. 

 

QUESTIONAMENTO  

No item 2.6 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital, indica a execução das sondagens 

rotativas com diâmetro de 4” ou 6”, sendo que os diâmetros utilizados e mais recomendados para 

investigações são BW ou NW, conforme podem observar na tabela abaixo. 

"São indicadas sondagens rotativas de diâmetro 4” e/ou 6”, com barriletes simples e/ou 

duplo, revestimento do grupo metálico e coroas diamantadas (admissíveis uma redução de diâmetro – 6” 

pa ra 4”), compatível com o diâmetro do amostrador SPT. " 

 

RESPOSTA EMAP: 

Trata-se de sondagem Rotativa NW. Colocou-se o revestimento (4”) independente da sondagem 

rotativa em si. Quando se coloca 6” podendo ser reduzido para 4”, foi uma indicação de possível utilização 

de um revestimento inicial de 6” quando da execução do SPT em virtude das características da atividade 

de sondagem, buscando dar maior estabilidade ao conjunto balsa-revestimento, podendo posteriormente 

reduzir para 4” para execução da rotativa NW. A haste de perfuração e amostrador, que devem compor a 

execução da sondagem mista, deverão seguir padrão NW. Lembrando que é apenas uma indicação. 

 

São Luís/MA, 04 de dezembro de 2017. 

 

Maria de Fátima Chaves Bezerra. 

Pregoeira da CSL/EMAP. 

 


