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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 

ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2017 – EMAP 

 

 A 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 GUSA DO BRASIL, acerca do Edital da Licitação Pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

024/2017 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para locação de um galpão 

lonado com estrutura em aço galvanizado para proteção das cargas sensíveis a intempéries armazenadas 

no atual armazém de carga, na retro Área no Porto do Itaqui, em São Luís – MA, por um período de 12 

meses, período este necessário a finalização da construção do novo armazém de carga. 

QUESTIONAMENTO: 

“Vimos por meio deste solicitar informações com relação a exigência do fechamento do galpão em lona, 
visto que, será uma locação por período determinado. 

A nosso entender, o galpão poderá ter sua cobertura e fechamento com telhas metálicas galvalume que 
tem em sua composição alumínio e resiste as intempéries, por ser um material de vida útil superior a lona. 
Desta forma haverá uma maior quantidade de empresas habilitadas para a locação do galpão” 

MANIFESTAÇÃO DA EMAP: 

Submetido o questionamento a área técnica, o setor solicitante da presente licitação, Gerência de 
Logística (GELOG), assim se manifestou sobre a questão: 

“O galpão de chapas corrugadas de alumínio não oferece o conforto térmico desejado. Durante o extenso 
período de chuvas e intensidade de ventos da região o galpão de chapas corrugadas de alumínio não 
oferece o conforto acústico desejado. Além do simples desconforto acústico, em se tratando de área de 
movimentação de veículos, mercadorias e pessoas, o excesso de ruído eleva o potencial de risco.  
 
As condições de manutenção do galpão pelo fornecedor são por incidência de dano e, no caso de chapas 
de alumínio, isso pode acarretar em aumento de custo. Afinal trocar chapas de alumínio pode ser mais 
caro que troca de lona.” 
 

São Luís/MA, 16 de outubro de 2017. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 
 


