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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 

3º ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2017 – EMAP 

 

 O Pregoeiro da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP torna público aos 
interessados, com base na manifestação da Assessoria Técnica da Coordenação de Meio Ambiente – 
COAMB, RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa DTA ENGENHARIA, sobre 
itens do Edital da Licitação Pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2017 – EMAP, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para executar os serviços de revisão do Plano de Emergência 
Individual – PEI do Porto do Itaqui, em São Luís (MA), em atendimento às disposições da Lei 9.966/2000, 
de 28 de abril de 2000, ao Decreto nº 2.870/98, de 10 de dezembro de 1998 e à Resolução CONAMA nº 
398/2008, de 11 de junho de 2008, e para prestar assessoria em todas as ações necessárias ao 
desenvolvimento dos procedimentos formais para a efetiva homologação do PEI junto ao órgão ambiental 
competente. 

PERGUNTA 1: 

1) “O Item 1.1 do Edital do Pregão Eletrônico Nº 008/2017-EMAP apresenta o objeto da contratação: 
Contratação de empresa especializada para executar os serviços de revisão do Plano de Emergência 
Individual – PEI do Porto do Itaqui, em São Luís (MA), em atendimento às disposições da Lei 9.966/2000, 
de 28 de abril de 2000, ao Decreto nº 2.870/98, de 10 de dezembro de 1998 e à Resolução CONAMA nº 
398/2008, de 11 de junho de 2008, e para prestar assessoria em todas as ações necessárias ao 
desenvolvimento dos procedimentos formais para a efetiva homologação do PEI junto ao órgão ambiental 
competente, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Porém, não foi 
constatado, nos documentos do presente certame, o PEI a ser revisado. Considerando que o atendimento 
pleno à Resolução CONAMA nº 398/2008 consiste na elaboração de um Plano de Emergência Individual, 
com estudos específicos como modelagem, entende-se que como necessária a apresentação deste 
documento para análise e precificação. Este entendimento está correto? Em caso afirmativo, favor 
encaminhar o PEI a ser revisado”. 

 

RESPOSTA DA EMAP: 

Sim, o documento do PEI – Porto do Itaqui bem como os anexos das modelagens matemáticas estão 
disponibilizados no sítio eletrônico: www.emap.ma.gov.br nos links: transparência/licitações. 

 

São Luís/MA, 13 de março de 2017. 

 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL e Pregoeira da EMAP 

 

 

 

 


