
 

 

RESPOSTA 

PEDIDO ESCLARECIMENTO 

 

 

Licitação: Procedimento Licitatório n.º 001/2021 

  

Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração do levantamento 

batimétrico monofeixe CAT. “B” nos berços, bacia de manobras e canal de acesso ao 

Porto de Cabedelo/PB. 

Requerente: Hidrotopo Consultoria e Projetos Ltda. e-mails: 

anabeatriz@hidrotopo.com.br Matriz: Av. Ayrton Senna, nº 3.000 – Bl Grumari – 

Cond. Comfort Working – Grupo 3051 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 

22.775-003 Tel/Fax: 55-21- 2533-0160 * 2480-4242 * 2220-4288 Filial: Rua Samuel 

Heusi, 190, sala 801 – Condominio Edificio Itajahy Trade Center Centro – Itajaí – SC – 

CEP: 88301-320. 
  

 ESCLARECIMENTOS: 
 

 1 - Referente ao processo licitatório nº 0001/2021, no edital item 7.2.1.3 solicita-se a 

apresentação de Certidão de Acervo técnico – CAT nas áreas de elaboração de projetos 

e estudos ambientais de obras de dragagem em área marítima. Considerando que a 

atestação destina-se a comprovação de experiência na execução das atividades de maior 

relevância no processo de contratação, a exigência não deveria ser relativa a execução 

de levantamentos batimétricos? 

 

2 - Também no edital, item 16.4.9, solicita-se garantia de 1% do valor estimado do 

objeto de contratação. Considerando que a empresa possua capital social superior a esse 

montante e índices econômicos financeiros superiores a 1, se faz necessário a 

apresentação de garantia para o processo licitatório? 

  

RESPOSTAS: 

 

1 – Para efeito do atendimento do subitem 7.2.1.3 também serão considerados as CATs 

referentes a execução de levantamentos batimétricos.  

2 – Sim, nos termos do subitem 16.4.9 do edital, bem como, art. 58, III da Lei Federal 

n. 13.303/2021. 

 

CIA DOCAS-PB 06 de julho de 2021. 

 

Verônica Daniel de Souza 

Presidente da CPL 
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