
 
 
 

 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL 

SECRETARIA DE PORTOS 
Coordenação-Geral de Licitação e Contrato 

Comissão Especial de Licitação da Obra de Dragagem em Itajaí-SC 
 

Ref.: RDC ELETRÔNICO SEP Nº 02/2016 – Questionamentos 18 a 20 
 
 
Objeto da licitação: Contratação da Obra de Engenharia de Dragagem por Resultado no 
acesso aquaviário do Porto de Itajaí-SC. 
 
Questionamento 18: Quando será realizada a batimetria que validará o Termo de 
Recebimento Definitivo da obra? 
 
Resposta 18:  
Após a comunicação por escrito da Contratada, informando o fato da conclusão da obra à 
fiscalização da Contratante, de acordo com a Cláusula Décima Segunda (Do recebimento do 
Objeto), Anexo XIX - Minuta do Contrato, Edital RDC Eletrônico SEP/PR n° 02/2016. 
 
Questionamento 19: Em relação à data base de Setembro de 2015 utilizada para cálculo 
do Orçamento apresentado pela SEP, será disponibilizada atualização do valor previamente 
orçado ou o proponente deverá considerar o reajuste em sua proposta? 
 
Resposta 19:  
Não será disponibilizada atualização do valor previamente orçado pela SEP/PR. Os preços 
poderão ser reajustados mediante expressa e fundamentada manifestação da parte 
interessada nos termos e condições estabelecidos no Edital RDC Eletrônico SEP/PR n° 
02/2016, versão 2. 
 
Questionamento 20:  Em caso de eventos causados por força maior, por exemplo um 
considerável aumento no volume de assoreamento em determinado mês ou 
constantemente, o pagamento será realizado na próxima medição ou apenas no final da 
obra? 
 
Resposta 20:  
O valor total pago pelo assoreamento será proporcional ao tempo de execução da obra. O 
pagamento do assoreamento, contudo, somente será feito no recebimento definitivo da 
obra, quando for comprovado, pela SEP/PR, que todas as áreas estão na profundidade de 
dragagem estabelecida no projeto, conforme item "Condições de Medição e Pagamento", 
página 47 do Edital RDC Eletrônico SEP/PR n° 02/2016, versão 2. 
 
 

Brasília (DF), 24 de novembro de 2016. 
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