
Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP | Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil                 AUTORIDADE PORTUÁRIA 
Av. dos Portugueses s/nº | CEP 65085-370 | Tel.: +55 (98) 3216-6531 | Fax: 3216-6028   
csl@emap.ma.gov.br | emap.ma.gov.br 

 

Página - 1 - de 3 

 

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 STEMAC ENGENHARIA, 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. 

PERGUNTA 1: 

Grupo gerador com capacidade de 2000KVA 

“Usualmente para esta faixa de potência de grupo gerador singelo o equipamento disponível é um grupo gerador de 
1941kVA. Ou ainda, tem-se a opção de quatro grupos geradores de 500kVA em paralelo. Por favor, verificar se 
podemos adotar uma destas opções” 

RESPOSTA DA EMAP: 

A potência de 2000 kVA se refere ao regime de operação Standby, assim não serão aceitos grupos geradores com 
potência de StandBy inferior ao especificado (2.000kVA). Também não será admitido quatro grupos geradores de 
500kVA, pelo fato de não haver interesse da EMAP diante do aumento com a manutenção. 

PERGUNTA 2: 

...Grupo gerador, motor a diesel, com potência de 150 kVA – 176 / 160 / 122 kWe  

“Usualmente um grupo gerador de 150kVA em Stand-By fornece as seguintes potências:  

150/141/122Kva(Stand-By/Prime/Base) e 120/113/98kW(Stand-By/Prime/Base).  

De acordo?” 

RESPOSTA DA EMAP: 

Na 2ª Versão Alterada do Edital já houve a correção em relação a este ponto. 

PERGUNTA 3: 

... Cabinado  

“Visto que a especificação não menciona o nível de atenuação de ruído desejado, estamos considerando grupo(s) 
gerador(es) instalado(s) em contêiner(es) com atenuação de 85dB(A)@1,5m.  

De acordo?” 

RESPOSTA DA EMAP: 

De Acordo. Grupo Gerador instalado em contêiner com atenuação aproximada de 85 dB(A)@1,5m. 

PERGUNTA 4: 
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... Chave de Transferência (Item 1) 

“A chave de transferência não é mencionada na especificação/edital, entendemos que, pelo funcionamento do 
grupo gerador ser automático, deverá ter uma chave de transferência dimensionada na capacidade do grupo 
gerador, sendo a mesma instalada em painel autoportante, composta por disjuntores tripolares. De acordo?” 

RESPOSTA DA EMAP: 

De Acordo. 

PERGUNTA 5: 

... Chave de Transferência (Item 2) 

“A chave de transferência não é mencionada na especificação/edital, entendemos que, pelo funcionamento do 
grupo gerador ser automático, deverá ter uma chave de transferência dimensionada na capacidade do grupo 
gerador, sendo a mesma instalada em painel autoportante, composta por disjuntores tripolares. De acordo?” 

RESPOSTA DA EMAP: 

De Acordo. 

PERGUNTA 6: 

... Instalação do equipamento ofertado 

“A instalação elétrica não é mencionada na especificação/edital, entendemos que a instalação elétrica não faz parte 
do escopo de fornecimento e ainda que a contratante efetuará a construção de base civil para assentamento dos 
equipamentos. De acordo? Se não, especificar trechos de instalação e acondicionamentos a serem considerados.” 

RESPOSTA DA EMAP: 

A Instalação elétrica da subestação até o grupo gerador é de responsabilidade da EMAP e em local com 
pavimentação de concreto armado com resistência de 10 toneladas por m². 

PERGUNTA 7: 

 “A instalação diesel não é mencionada na especificação/edital, entendemos que a instalação diesel entre o tanque 
de 2000 litros e o grupo gerador de 1941kVA ou do tanque de 2000 litros até os tanques diários instalados na base 
dos grupos geradores de 500kVA não faz parte do escopo de fornecimento. De acordo? Se não, especificar trechos 
de instalação e acondicionamentos a serem considerados.” 

RESPOSTA DA EMAP: 

A instalação do Tanque adicional de 2.000 litros é de responsabilidade do fornecedor, tendo como premissa ser 
integrada ao grupo gerador ou logo ao lado do mesmo. 

PERGUNTA 8: 

... Instalação do equipamento ofertado 

“Estamos considerando a entrega do Grupo gerador sendo a nível calça, sem obstáculos. De acordo?” 

RESPOSTA DA EMAP: 
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A instalação será realizada em local com pavimentação de concreto armado com resistência de 10 toneladas por 
m², sem obstáculos. 

PERGUNTA 9: 

 “Favor informar quantos dias de aceite provisório e definitivo que deveremos considerar após entrega do produto.” 

RESPOSTA DA EMAP: 

Considerar o que está disposto no Anexo I do Edital (Termo de Referência), item 5 - ENTREGA DO PRODUTO. 

PERGUNTA 10: 

 “Informar quantos dias será o pagamento e o limitante” 

RESPOSTA DA EMAP: 

Considerar o que está disposto no Anexo I do Edital (Termo de Referência), item 6 - PAGAMENTO. 

PERGUNTA 11: 

 “Estamos considerando este CNPJ para o faturamento do equipamento. De acordo? 07.854.402/0001-00” 

RESPOSTA DA EMAP: 

Não. O CNPJ a ser considerado para faturamento dos equipamentos é o CNPJ da EMAP: 03.650.060/0001-48. 

 

São Luís/MA, 6 de novembro de 2017. 

 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 
 


