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RESPOSTAS 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

Licitação: Procedimento Licitatório nº 004/2021 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas 

especializadas para a Elaboração dos projetos Básico e Executivo, e para 

execução da obra de engenharia de Dragagem por Resultado de 

aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto 

de Cabedelo. 

 

REQUERENTE: Van Oord 

ESCLARECIMENTO: 
Solicitação de esclarecimentos nº 1 
Nos termos deste procedimento licitatório, a eficiência operacional da Draga 
Backhoe é calculada em 70% do tempo disponível. 
Para fins de comparação com outras licitações públicas em que foi incluída 
uma Draga Backhoe, temos: 
(a)            No Edital 001/2021 da licitação do Porto do Recife, foi 
considerada uma eficiência de 70% para a Draga Backhoe e (b) no RDC 
01-2017da licitação do Porto de Maceió, foi considerada 70% de eficiência 
para a Draga Backhoe. 
No entanto, ambos os exemplos são para portos totalmente abrigados, em 
que o equipamento não tem impacto negativo de ondas ou ondulações 
(swell). 
No caso de Cabedelo, o Porto encontra-se totalmente desprotegido, com 
histórico de atrasos nas operações de dragagem em razão de condições 
climáticas. E mesmo assim, a eficiência considerada foi a mesma que a 
eficiência em Portos totalmente protegidos e sem histórico de atrasos por 
condições climáticas. Com base nos registros anteriores da última 
dragagem e nos dados meteorológicos coletados, a eficiência para o Porto 
de Cabedelo deve ser bem inferior a 50%. 
Diante deste cenário, solicitamos esclarecimentos quanto aos estudos e 
condições que levaram a este racional quanto ao cálculo do percentual de 
eficiência. 
  
Solicitação de esclarecimentos nº 2 
As taxas de referência utilizadas para fins de orçamentação dos serviços de 
derrocagem são todas de Projetos em que executaram a derrocagem em 
áreas protegidas, que não tem ocorrência de ondas e/ou ondulações 
(swell). Em Cabedelo a derrocagem será executada numa região 
desprotegida do Porto, com forte influência direta de ondulações (swell), 
ondas e ventos. 
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Portanto, considerando este cenário em que as taxas de referência 
utilizadas não parecem ser as mais adequadas, questionamos se haveria 
possibilidade de revisão destas taxas de referência? 
  
Solicitação de esclarecimentos nº 3 
Solicitamos o detalhamento da forma como foi calculado a proporção de 
volume entre os diferentes solos e equipamentos, visto que os dados da 
investigação do solo são muito limitados. 
  
Solicitação de esclarecimentos nº 4 
Solicitamos o detalhamento da forma como foi calculado o volume 
de derrocagem, visto que os dados da investigação do solo são muito 
limitados. 
  
Solicitação de esclarecimentos nº 5 
Solicitamos indicar quais épocas (estação do ano) e condições 
meteorológicas foram consideradas para o cálculo da base de custos em 
relação à execução das obras de dragagem. 
  
Solicitação de esclarecimentos nº 6 
Solicitamos indicar quais atrasos climáticos (swell, ventos, ondas) foram 
levados em consideração para o cálculo da base de custo. 
  
Solicitação de esclarecimentos nº 7 
Questionamos se a contratada tem liberalidade para agendar a execução 
das obras de dragagem considerando a melhor estação do ano para 
execução. 
  
Solicitação de esclarecimentos nº 8 
Como foi permitido propor equipamentos alternativos, solicitamos confirmar 
se é permitido promover ajustes na Planilha desde que respeitado o valor 
total permitido. 
  
Solicitação de esclarecimentos nº 9 
Confirme se os licitantes precisam fornecer uma carta de disponibilidade 
dos principais equipamentos de dragagem assinada pelo proprietário do 
equipamento. 
  
Solicitação de esclarecimentos nº 10 
Considerando o tempo necessário para o processamento das questões 
adicionais e a complexidade dos trabalhos de dragagem em um canal 
exposto fortemente influenciado pelas condições climáticas, solicitamos o 
adiamento da submissão da licitação com 30 dias para permitir mais tempo 
para os licitantes apresentarem uma oferta competitiva. 
 

RESPOSTA:  

Resposta de esclarecimento nº 01 Na CPU, a draga Bakhoe sugerida 
possui as seguintes especificações: potência de escavação = 3.800kw; 
Capacidade da caçamba= 25 m³. Esse tipo de equipamento suporta 
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caçambas com maiores capacidades do que a considerada no cálculo de 
produtividade. Nada impede que o licitante ofereça um equipamento com 
maior caçamba e assim, mesmo que afirme que a eficiência operacional seja 
menos que a indicada, a eficiência estimada, na CPU, poderá ser alcançada. 
 
Reposta ao esclarecimento nº 02 Conforme indicado no edital, os 
equipamentos de derrocagem deverão ser especificados pela Licitante, 
portanto as condições de mar deverão ser consideradas. As referências de 
valor estimadas estão indicadas na CPU. 
 
 
Reposta ao esclarecimento nº 03 Com dados disponíveis, foi inferido que: 
para que a draga TSHD foi considerada a existência de solos arenosos e 
argilosos. Para a BHD foi considerada a existência de solos arenosos e 
argilosos além da presença de arenito e calcário brando. 
 
Reposta ao esclarecimento nº 04 Através dos estudos integrados de 
geotécnica. Entretanto, na elaboração do projeto básico/executivo o volume 
será adequado. 
 
Reposta ao esclarecimento nº 05 Ao se elaborar um edital de dragagem a 
ser, futuramente, licitado torna-se impossível, ao projetista, determinar uma 
data para sua efetiva contratação, portanto, se considera um média. 
 
Reposta ao esclarecimento nº 06 Idem ao item 5 
 
Reposta ao esclarecimento nº 07 Não. A contratação seguirá o cronograma 
e as etapas previstas no Termo de Referência, sendo assim, a partir da 
ordem de serviço inicial, se seguem as etapas descritas no item 11 do Termo 
de Referência, de onde se estabelece que a mobilização e os serviços de 
dragagem, deve ocorrer imediatamente após a aprovação pela DOCAS/PB 
dos projetos Básico e Executivos. Deste modo, não é possível considerar a 
melhor estação do ano para iniciar a obra, vez que a obra ocorrerá no prazo 
e conforme o tempo estabelecido no contrato e no Termo de referência. 
 
Reposta ao esclarecimento nº 08 Sim, desde que respeitados os valores e 
prazos limites consignados no edital. 
 
Reposta ao esclarecimento nº 09 Não. Não é exigido aos licitantes a 
apresentação de carta de disponibilidade dos principais equipamentos de 
dragagem, essa exigência não faz parte do edital da presente licitação. 
 
 
Reposta ao esclarecimento nº 10 Considerando que o tempo de publicação 
do presente Edital corresponde a exigência legal, e que para conhecimento 
dos licitantes foram disponibilizados documentos técnicos suficientes para o 
conhecimento do objeto da licitação, tendo em vista que se trata de 
contratação integrada e que estudos complementares serão realizados por 
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ocasião previa a elaboração do projeto básico, para este certame fica mantida 
a data para realização da licitação. 
 

 

Cabedelo, 02 de março de 2022. 

 
 
 

Verônica Daniel de Souza 
Chefe de licitação 
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