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ESCLARECIMENTO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2014-EMAP 
 

 O Pregoeiro substituto da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, 
designado pela Portaria nº 149/2013-PRE, de 29 de agosto de 2013, em razão de solicitação da empresa 
Café Baronesa Ltda. – EPP, torna público aos interessados os esclarecimentos a seguir sobre itens do 
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2014-EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa para 
fornecimento de café torrado e moído, açúcar refinado e leite líquido para consumo dos empregados, 
visitantes e clientes da EMAP. 
 
QUESTIONAMENTOS:  
 

Referente ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 012/2014, a Café Baronesa Ltda. – EPP solicita os seguintes 
esclarecimentos: 

 

1. Gostaria de saber se é possível aumentar o prazo de entrega dos materiais, porque, para o Maranhão, 
partindo do Sul de Minas, onde nos localizamos, por exemplo, as transportadoras mais viáveis pedem um 
prazo médio de entrega de 10 a 12 dias úteis, o que torna difícil o cumprimento do prazo do edital. Penso 
que este prazo seja ainda maior para empresas da região Norte, Sul e Centro-Oeste. 

  
RESPOSTA 01: Não será possível aumentar o prazo de entrega. A licitação será realizada por preço 
global de todos os itens constantes do lote único, ou seja, a empresa vencedora fornecerá todos os itens 
do Modelo de Proposta constante do Edital.  

 

2. Não obstante, gostaria de verificar a possibilidade do fornecimento do item supracitado ser efetuado em 
uma única remessa, tendo em vista que o quantitativo total solicitado não é muito grande e o fornecimento 
em mais de uma parcelas inviabilizará o frete para empresas de outros Estados e regiões. 

 
RESPOSTA 02: Não será possível o fornecimento em única remessa, pois a EMAP não pretende estocar 
os materiais licitados. Reitero que a licitação será realizada por preço global de todos os itens constantes 
do lote único, ou seja, a empresa vencedora fornecerá todos os itens do Modelo de Proposta constante do 
Edital.  

São Luís/MA, 17 de Julho de 2014. 
 
 

Raimundo Oliveira de Jesus Júnior 
Pregoeiro substituto da EMAP 


