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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020 /2018 – EMAP 
 
 O Pregoeiro da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 
do Edital, torna público aos interessados, com base nas informações obtidas do setor técnico da EMAP, 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa LIG16, sobre itens do Edital da 
Licitação Pública do Pregão Presencial Nº 020/2018 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação, gerenciamento e monitoramento de enlace de dados 
com dupla abordagem e amplificação de sinal móvel em pontos nas áreas administrativas e rodovias do 
terminal de Ferryboat do Cujupe, Alcântara - MA e amplificação de sinal móvel no terminal de Ferryboat da 
Ponta da Espera, São Luis – MA, conforme Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. 
 
QUESTIONAMENTO: 
“Solicitamos esclarecimento com relação a localização descrita conforme termo de referência da Licitação nº 
20/18, onde a localização do Ponto A está sendo a mesma descrita no Ponto B .  
item.: 1.1.1 
Cujupe, Alcântara - MA  
Link de rádio com transferência mínima de 100Mbps (Link para transferência de dados)  
Origem: EMAP – Porto do Itaqui.  
Destino: Prédio administrativo do terminal de Ferryboat do Cujupe, Alcântara – MA.  
- Ponto A - Coordenadas da torre 01 para enviar o link de dados de São Luis – MA. São Luis - MA Latitude 
2°32’22”S Longitude 44°32’18”O Elevação 30m  
- Ponto B - Coordenadas da torre 02 para receber o link de dados de São Luis – MA (Sugere-se Confeccionar 
torre com altura mínima de 40m. Local: Em cima do morro existente ) Cujupe (Localizada no munícipio de 
Alcântara– MA) Latitude 2°32’22”S Longitude 44°32’18”O Elevação 30m  
Desde já agradecemos atenção e aguardamo retorno. 
Há no item  1.1.2 a seguinte localização do Ponto da Espera, São Luís.  
1.1.2 Ponta da Espera, São Luis – MA.  
 - Ampliação de sinal móvel GSM, no Terminal (Ferryboat) de passageiros e rodoviários localizado na Ponta da 
Espera, São Luis – MA. Este serviço tem que atender no mínimo 02 (duas) operadoras, com prioridade para 
ampliar os sinais da Claro e mais uma operadora  
 - Coordenadas para instalação de amplificador de sinal de celular na Ponta da Espera – São Luis - MA  
Latitude 2°32'10.1"S  Longitude 44°21'15.0"W  Elevação 9m  
Logo, poderíamos entender que a localização descrita  no item 1.1.1 o PONTO A, seria então essa do item 
1.1.2 ?” 
 
RESPOSTA EMAP: 
Em razão da sua solicitação, foi publicada, no dia 01/08/2018, ERRATA ao Edital de Licitação, corrigindo este 
equívoco. 
. 

São Luís/MA, 06 de agosto de 2018. 
 
 

Vinicius Leitão Machado Filho 
Pregoeiro da EMAP 

 


