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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 

ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017 – EMAP 

 

 O Pregoeiro da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP torna público aos 

interessados, com base na manifestação do setor técnico da EMAP, RESPOSTA A PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO feito pela empresa DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA, sobre itens do 

Edital da Licitação Pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017 – EMAP, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para fornecimento de objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de 

2 (dois) grupos geradores, com capacidades distintas, conforme Termo de Referência, constante do Anexo I do 

Edital. 

QUESTIONAMENTO: 

“A Distribuidora Cummins Centro Oeste Ltda, inscrita no CNPJ: 01.475.599/0002-63 vem respeitosamente solicitar 
que seja modificado o escopo de fornecimento do Grupo Gerador de 2.000 KVa, visto que o preço de referencia 
está abaixo do valor de mercado, pois uma máquina deste porte gira entorno de R$ 2 milhões, porém  se levamos 
em consideração o preço de uma máquina próxima a 2.000 Kva este preço pode chagar a 20% a menos do valor 
que de fato vale. 

Desta forma solicitamos que seja posto na especificação a margem de aceitamento da máquina de +-4% para que 
os Grupos Geradores a partir de 1920 Kva possam entrar com preço competitivo no certame. 

Vale ressaltar que a margem de +- 4% não influenciar em nada o funcionamento da usina” 

RESPOSTA DA EMAP: 

Para estimar o valor da contratação, a EMAP realizou criteriosa análise mercadológica, incluindo valores como frete, 
quadros de comando e tanque de combustível. Nessa oportunidade, conforme informação do Setor Solicitante da 
contratação, obteve-se a menor cotação para o item apontado no valor de R$ 1.530.000,00. Portanto, não há o que 
se alterar no valor estimado para a presente licitação. 

Em relação à margem de variação do grupo gerador, informamos que não serão aceitas variações a menor. 

São Luís/MA, 6 de novembro de 2017. 

 
Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 
 


