
 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 010/2018/FEC 

PROCESSO Nº 375597-8 

QUESTIONAMENTO  

 

Questionamento 2: Da empresa ACQUAPLAN: 

 

1) Entendemos que o prazo máximo total do levantamento de dados é de 30 dias 

consecutivos. Nosso entendimento está correto?  

 

Resposta:  O entendimento está correto. 

 

2) O item 9.5. do Edital relaciona os documentos necessários para a qualificação 

técnica das proponentes, assim, entendemos que um dos documentos necessários. 

Considerando que a coleta de dados em Águas Jurisdicionais Brasileira (AJB) é 

regulamentado pelo Decreto Nº 96.000/1988, e especificamente através das Normas 

da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos (NORMAM-25/DHN de 

2014), que assim descreve: 

“0103 - DEFINIÇÕES 

 

a) Levantamento Hidrográfico (LH): é toda a pesquisa em áreas marítimas, fluviais, 

lacustres e em canais naturais ou artificiais navegáveis, que tenha como propósito a 

obtenção de dados de interesse à navegação aquaviária. Esses dados podem ser 

constituídos por informações da batimetria, da natureza e geomorfologia do fundo 

marinho, da direção e força das correntes, da altura e fase da maré, do nível das águas, 

da localização de feições topográficas e objetos  fixos que sirvam em auxilio à 

navegação; 

Fica, portanto, evidente a necessidade de que a executora dos serviços que serão 

contratados através deste certamente licitatório, especificamente o “levantamento 

meteoceanográfico na área de descarte do material escavado da dragagem do Porto 

de Maceió́, para atender ao Projeto “Gerenciamento Ambiental de Serviços de 

Dragagem Inseridos no Plano Nacional de Dragagem II (PND II)””, deverá possuir o 



 
pertinente Cadastro de Entidade Executante de Levantamento Hidrográfico junto ao 

Centro de Hidrografia da Marinha – CHM, devendo comprovar através da 

apresentação do Certificado de Inscrição válido dentre os documentos de habilitação, 

sob o risco desta atividade técnica e operacional não ser aprovada pela Autoridade 

Marítima (Marinha do Brasil). 

Nosso entendimento está correto? 

 

Resposta: Incorreto o entendimento. Para os serviços licitados não existe 

necessidade de "Cadastro de Entidade Executante de Levantamento Hidrográfico 

junto ao Centro de Hidrografia da Marinha – CHM", uma vez que os serviços licitados 

em nada estão relacionados a levantamentos geomorfológicos; 

 

3) No que se refere ao Item 3.3. do Termo de Referência, considerando que os 

equipamentos indicados não coletam dados continuamente, somente através de 

pulsos acústicos pré-determinados, qual a frequências requerida para coleta de dados 

de correntes e de ondas? 

 

Resposta: 10 minutos para ondas e 5 minutos para correntes; 

 

4) Os dados deverão ser transmitidos em tempo real? 

  

Resposta: Não. 

 

5) O "Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado(s) da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico, do Conselho de Classe correspondente, quando houver, emitido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que comprove(m) a execução dos 

respectivos serviços”, deverá constar/comprovar, obrigatoriamente, a execução de 

levantamento meteoceanográfico em Porto Marítimo? 

 

Resposta: Não 


