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

LRE PRESENCIAL Nº 001 /2019 – 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 nas informações 
prestadas pela Gerência de Projetos (GEPRO) da EMAP, RESPOSTA A PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO feito pela empresa LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI, sobre itens do Edital da 
Licitação Presencial LRE nº 001/2019 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
reforma com substituição das coberturas do Prédio do Centro de Negócios, localizado no Porto do Itaqui, 
em São Luís - MA. Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
QUESTIONAMENTO 01 
“No item 1.3 do edital da seguinte licitação refere-se ao seguinte: O prazo de execução dos serviços é de, 
no máximo, 04 (quatro) meses, sendo 02 (dois) meses para o projeto e fabricação da estrutura metálica 
espacial e 02 (dois) meses para a execução da obra,  
Não foi localizado na Planilha orçamentária o item Projeto de estrutura metálica, gentileza esclarecer.” 
 
RESPOSTA 
De acordo com manifestação da GEPRO, conforme consta no Caderno de Encargos, Item 15 – Projeto 
Executivo, a elaboração deste é de responsabilidade da Contratada. 
Para o projeto executivo, contemplou-se na composição da Administração um auxiliar técnico de 
engenharia que fará o mesmo com auxílio do engenheiro civil pleno. 
 
 
QUESTIONAMENTO 02 
O item 9.1 da Planilha orçamentária : 
 

9.1  ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA EM ALUMÍNIO PARA CENTRO DE 
NEGÓCIOS (ESPACIAL E MARQUISE), INCLUSIVE CALHA, RUFO, TELHAMENTO, 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURA E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 - refere-se a uma cotação EMAP-13 (Fonte: próprio) , gentileza disponibilizar mais 
informações da referida cotação. 
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RESPOSTA 
Quanto ao detalhamento da cotação realizada, conforme informações prestadas pela GEPRO, a mesma 
contempla o fornecimento e instalação de estrutura espacial, com telhas de alumínio e calhas e rufos, 
tanto para a cobertura maior, que hoje já é espacial, como para a menor, tipo marquise, que dá acesso à 
área de vivência, incluindo fornecimento de mão de obra qualificada para execução dos serviços; Executar 
os serviços conforme especificações, e aplicando todas as normas de segurança e higiene do trabalho; 
Fornecimento de todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução dos serviços; 
Fornecimento de todos os materiais necessários para execução dos serviços .  
 
Está contemplado na proposta também o técnico em segurança do trabalho e engenheiro responsável 
pela execução das estruturas. 
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Ressalta-se que as atividades de fornecimento e instalação das estruturas metálicas ocorrerão em 
paralelo com as demais previstas no contrato, pois são independentes. 

 
São Luís/MA, 26 de fevereiro de 2019. 

 
Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 
 


