
 

Página - 1 - de 1 

 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 – 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 VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, sobre itens do Edital da Licitação Pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 015/2018 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva para os equipamentos de inspeção de volumes e 
pessoas, com detecção de metais, instalados nos portões de acesso do Porto do Itaqui, para a Empresa 
Maranhense de Administração Portuária – EMAP, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de 
Referência do Edital. 
 
QUESTIONAMENTO: 
 
“O objeto do presente certame é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados 
de manutenção corretiva e preventiva para os equipamentos de inspeção de volumes e pessoas, com detecção de 
metais, instalados nos portões de acesso do Porto de Itaqui, para a Empresa Maranhense de Administração 
Portuária – EMAP. 
Tido que os serviços a serem contratados não abrangerão o fornecimento de peças, caso estas sejam necessárias, 
as mesmas serão fornecidas por esta Administração?” 
 
RESPOSTA DA EMAP:  
 
Submetido a indagação à análise do setor técnico da EMAP, este assim se manifestou: 
 

„Em resposta a indagação da empresa VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, informamos que 
conforme Termo de Referência em seus itens 2.3 e 2.4 : 
“2.3. Conceitua-se manutenção preventiva: aquela que visa manter os equipamentos dentro de 
condições normais de funcionamento com o objetivo de reduzir ocorrências por defeitos, fadigas, 
desgastes, pane, envelhecimento peças e/ou componentes, constituindo tais serviços em ajustes, 
verificações, regulagem, limpeza de componentes eletrônicos e mecânicos além da limpeza interna 
dos equipamentos. Este tipo de manutenção é efetuada com a intenção de reduzir a probabilidade de 
falha ou degradação do equipamento, através de intervenção prevista, preparada e programada antes 
da data provável do aparecimento de falha, ou seja, é o conjunto de serviços de inspeções 
sistemáticas, ajustes, conservação e eliminação de defeitos, visando evitar falhas/paralizações;  
2.4. Conceitua-se manutenção corretiva: aquela em que são realizados serviços de reparos para 
eliminar defeitos ocorridos sob condições de utilização dos equipamentos, a ser realizada em pontos 
identificados após o sistema ter sido diagnosticado, bem como teste após reparo, para promover o 
seu perfeito funcionamento. Este tipo de manutenção consiste em conjunto de serviços executados 
em equipamentos em pane, normalmente esses serviços são executados em caráter emergencial.” 
Diferentemente do que afirma a referida empresa na sua indagação, toda e qualquer peça 
eventualmente danificada no curso do Contrato deverá ser reposta, sendo o valor diluído do valor 
originalmente contratado, haja vista que as medições dar-se-ão trimestralmente. 

 
São Luis, 04 de julho de 2018. 

 
 

Vinicius Leitão Machado Filho 
Pregoeiro da EMAP 

 


