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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 
4º 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 GESTÃO AMBIENTAL PROJETOS E 
CONSULTORIA LTDA, 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: 
“NO TR item 5 fala: Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias, pergunta-se: A EMAP vai fornecer este 
material, principalmente os dos itens a.1 , a.2 e a.3 que a nosso ver trata-se de lay out?”. 
 
RESPOSTA DA EMAP: 
O PEI - Porto Do Itaqui e todos seus anexos do PEI-2012 foram disponibilizados no sítio eletrônico: 
www.emap.ma.gov.br nos links: transparência/licitações. 
 
PERGUNTA 2: 
“Da mesma forma no Item 6. Anexos, serão fornecidos? As licenças referidas no item b) de que se trata estas 
licenças/autorizações? E no item d) informações técnicas, FQ, toxicológicas e de segurança, já existem? Serão 
fornecidas?” 
 
RESPOSTA DA EMAP: 
Todos os anexos foram disponibilizados no sitio da EMAP. Quanto às licenças/autorizações, não precisa de 
licenciamento ambiental para elaboração de um Plano de Emergência.  Quanto às informações técnicas, FQ, 
toxicológicas e de segurança, todas já existem e já foram disponibilizadas no sítio eletrônico: www.emap.ma.gov.br 
nos links: transparência/licitações. A empresa a ser contratada irá atualizar esses documentos s e inserir outros se 
for necessário. 
 
 
PERGUNTA 3: 
Na pág. 28 NOTA 1 e 2 fala para contemplar produtos químicos presentes no porto. Será fornecido pela Emap? Na 
NOTA 2 diz diz que as Modelagens matemáticas devem ser atualizadas. Para orçarmos este item necessitamos 
saber antecipadamente: O QUE E ONDE FOI MODELADO EM 2012? 
 
RESPOSTA DA EMAP: 
O PEI já possui uma análise de risco com produtos químicos e já foi disponibilizado no sitio da EMAP. A empresa a 
ser contratada deverá atualizá-la. Quanto às informações relativas às Modelagens matemáticas, todas já foram 
disponibilizadas no sítio eletrônico: www.emap.ma.gov.br nos links: transparência/licitações. 

 
São Luís/MA, 14 de março de 2017. 

 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL e Pregoeira da EMAP 

 
 
 
 


