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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 – 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 da EMAP, 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa JAN DE NUL DO BRASIL 
DRAGAGEM LTDA, sobre itens do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 – 
EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dragagem de 
manutenção das profundidades na linha de atracação dos berços, incluindo os berços futuros (99 e 98), 
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, de modo a recuperar as cotas homologadas junto à Autoridade 
Marítima. Dessa forma, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
1. A planilha estabelece 16 diárias de serviços de dragagem para o período de 01 ano. 
 
1.1. Essas 16 diárias serão contínuas ou haverá mais de uma ordem de serviço.  
Resp.: As 16 diárias ocorrerão ao longo da vigência do contrato. Será mais de uma ordem 
de serviço. 
  
1.2. Quantas mobilizações/desmobilizações deverão ser consideradas no período de um 
ano referente às 16 diárias?  
 
Resp.: Ao longo dos últimos 04 quatro anos (2017 – 2020) ocorreram, aproximadamente, 
03 campanhas de dragagem por ano nos berços do Itaqui. Sendo assim, teoricamente, 
deverão ser consideradas 03 mobilizações/desmobilizações ao longo do período contratual 
proposto no Termo de Referência. 
  
1.3. O equipamento de dragagem proposto deve atender a algum volume mínimo de 
produção de dragagem?  
 
Resp.: Aproximadamente, 10.000 m3/dia. Ressaltamos que a obrigatoriedade prevista no 
Termo de Referência é a manutenção das cotas homologadas junto à Autoridade Marítima. 
  
1.4. Qual o volume estimado de dragagem?  
 
Resp.: 60.000 m3/ano. Diretoria de Operações – DOP Gerência de Operações - GEOPE  
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1.5. O edital lista várias áreas possíveis de dragagem. Em quais áreas se estima que vai 
haver dragagem?  
 
Resp.: Na linha de atracação dos berços 100, 101, 102, 103 e 104, pois a Licença 
Ambiental prevê somente essas áreas. Contudo, já foi dada entrada na solicitação de 
Licença Ambiental de outras áreas. 
  
1.6. Qual o volume mensal dragado nos últimos cinco anos?  
 
Não há linearidade de execução das dragagens de manutenção de interesse do Itaqui. 
Sendo assim, as informações de volume dragado disponíveis são anuais:  
2017: 16.719,79 m3  

2018: 10.392,99 m3  

2019: 7.830,93 m3  

Jan/2020: 17.000 m3  

Mas o escopo atual é mais amplo que os de anos anteriores, pois considera berços 105 e 
106 com licença ambiental tramitando e berços futuros, como 98 e 99. 
  
2. Solicitamos a disponibilização dos planos do Anexo 1A em um formato XYZ editável.  
 
Será disponibilizada no site da EMAP. 
 

São Luís/MA, 17 de junho de 2020. 
 

 
João Luís Diniz Nogueira 

Pregoeiro da EMAP 


