
 

Página - 1 - de 1 

 
 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

LRE ELETRÔNICA Nº 001 /2020 – EMAP 
 

 A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - 
EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base na manifestação da Gerência 
de Projetos da EMAP, RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito por IGOR ABREU, acerca do Edital 
da Licitação Eletrônica LRE nº 001/2020 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
execução do serviço de modernização das Subestações 01, 02 e 03, localizadas no área primária do Porto do Itaqui, 
em São Luís/MA. Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
QUESTIONAMENTO 1 
“Os documentos que necessitam de assinatura (Ex 6.1.1), os mesmos pode ser feito com a assinatura digital?” 
 
RESPOSTA:  
 
Serão aceitos documentos assinados eletronicamente, desde que seja possível a confirmação da autenticidade por 
meio eletrônico da assinatura. 
 
QUESTIONAMENTO 2 
“Poderia esclarecer melhor o item 6.2; 
Item 6.2: “Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, inclusive encargos complementares, omitidos 
da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem prestados sem quaisquer ônus 
adicionais para a EMAP.” 
 
RESPOSTA:  
 
Os preços ofertados em cada linha da Planilha Orçamentária já deverá considerar todos os custos para a realização 
das atividades. Não serão considerados pleitos de acréscimos, por exemplo: Ausência da Arruela de um Parafuso; 
Encargos complementares insuficientes; Ausência do custo de transporte etc. 
 
QUESTIONAMENTO 3 
“Não foi disponibilizado os projeto civil juntamente com seus anexos. Será fornecido?” 
 
RESPOSTA:  
 
Já estão disponíveis no site da EMAP como “COMPLEMENTO – ANEXO II”. 
 
QUESTIONAMENTO 4 
“Pode ser fornecido o memorial descritivo e memorial de cálculo dos projeto das 3 subestações (Elétricos, SPDA e 
Aterramento, Sistema de combate a incêndio e civil?” 
 
RESPOSTA:  
 
Temos nos anexos do Edital todas as folhas de dados dos equipamentos e estaremos disponibilizando as memórias 
de cálculo e memorial descritivo. 

São Luís/MA, 01 de julho de 2020. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 


