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ANEXO XI 

QUESTIONAMENTO  

 

Questionamento 1: No item 9.5.2 do edital consta que “Os profissionais da empresa 

participante deverão apresentar comprovante de, no mínimo, Graduação em nível 

superior em Engenharia com experiência comprovada em Estudos Ambientais para 

atividades de Dragagem em Portos Marítimos”.  

De acordo com o Termo de Referência, o objetivo dessa seleção pública é elaboração 

do PBA e execução do monitoramento de qualidade de água, biota aquática e 

sedimentos. Essa parte se refere somente a serviços ambientais, que não são de 

competência exclusiva dos Engenheiros. 

Levando em conta o exposto, poderão os profissionais possuírem graduação em nível 

superior em Oceanografia ou Biologia com experiência comprovada em Estudos 

Ambientais para atividades de Dragagem em Portos Marítimos? 

  

RESPOSTA: O edital elaborado leva em consideração o termo de cooperação já 

firmado entre a Universidade e a Instituição contratante, não sendo possível a 

modificação de do caráter dos profissionais solicitados. 

   

Questionamento 2: No item 9.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consta que 

a empresa deverá apresentar no momento da habilitação “Oferta de garantia que 

assegure a execução total do objeto pela Contratada”, já no item 13.1 a) consta que “A 

garantia deverá ser apresentada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 

assinatura do instrumento deste Contrato”. Qual o momento correto para a 

apresentação da garantia?  

  

RESPOSTA: A garantia deve ser apresentada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

  



 
Questionamento 3: No termo de referência item 4.2.1 - Monitoramento da Qualidade 

da água informa que “será realizada uma campanha de monitoramento em 17 pontos, 

dispostos ao redor do ponto central de despejo”. Qual a coordenada do ponto de 

despejo? 

  

RESPOSTA: As coordenadas são as dispostas  a seguir:  

  

Coordenadas UTM (Datum WGS-84)  

Coordenadas delimitadas da área de influência do Ponto I.                              

            Este                                                       Norte 

1-  695.054,86                                         7.443.833,26 

2-  696.418,25                                         7.440.072,78 

3-  692.657,77                                         7.438.709,40 

4-  691.294,39                                         7.442.469,87 

   

Questionamento 4: No termo de referência item 4.4 – Monitoramento da qualidade 

de sedimentos não informa quantas estações deverão ser amostradas. Quantas 

estações deverão ser amostradas para a avaliação da qualidade do sedimento? Serão 

coincidentes com as do monitoramento da qualidade da água?  

  

RESPOSTA: 17 Pontos coincidentes com os pontos de coleta de água. 

   

Questionamento 5: Qual tipo de ensaio (crônico ou agudo) e com qual organismo 

deverá ser realizado a análise ecotoxicológica mencionada no item 4.4.1 do termo de 

referência?  

  

RESPOSTA: Serão os ensaios previstos na legislação. 

  

Questionamento 6: Quantas campanhas deverão ser realizadas para o monitoramento 

da qualidade da água, biota aquática e sedimentos? 

  

RESPOSTA: 2 campanhas de sedimento; 4 campanhas qualidade de água; 4 

campanhas biota; acompanhamento de quelônios (10 meses). 


