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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 /2019 – 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 cidadã CAROLINA 
LAGO, sobre itens do Edital da Licitação Pública do Pregão Presencial Nº 002/2019 – EMAP, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de elaboração do projeto 
executivo e básico, criação de layout, construção, instalação de equipamentos audiovisuais, 
decoração, montagem e desmontagem de estande; assessoria e serviços de organização para 
realização da feira INTERMODAL SOUTH AMERICA, conforme especificações do Termo de 
Referência Anexo I do edital. 
 
QUESTIONAMENTO 1: 
Os valores do orçamento, quando cotados, foram cotados com os preços de São Luis, ou foram de 
São Paulo, inclusive a equipe? 
 
RESPOSTA EMAP: 
Segundo manifestação da Gerência de Comunicação da EMAP, setor solicitante da presente licitação, 
as cotações foram realizadas com diversos fornecedores em diferentes capitais. 
 
QUESTIONAMENTO 2: 
Em algum momento, o orçamento será divulgado durante o certame? 
 
RESPOSTA EMAP: 
O orçamento da presente licitação é sigiloso, nos termos do art. 34 da Lei 13.303/2016, do art. 84 do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP 
e previsão expressa no subitem 1.2 do Edital, e será tornado público apenas após o encerramento da 
licitação. 
 
QUESTIONAMENTO 3: 
Na habilitação, não identifiquei a exigência da habilitação econômica financeira. Não será exigida? 
 
RESPOSTA EMAP: 
Para esta licitação não será exigida a comprovação de qualificação econômico-financeira para fins de 
habilitação. 
 
QUESTIONAMENTO 4: 
Como na descrição dos serviços, são solicitados projetos básicos, executivos, Layout, montagem e 
desmontagem, quais seriam os ramos de atividades compatíveis com esses serviços (item 3.1)? 
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RESPOSTA EMAP: 
Segundo manifestação da Gerência de Comunicação da EMAP, setor solicitante da presente licitação, 
são atividades compatíveis a dos ramos de criação e produção de estandes tais como arquitetura, 
arquitetura promocional e afins. 
 

 
 

São Luís/MA, 18 de janeiro de 2019. 
 
 

Vinicius Leitão Machado Filho 
Pregoeiro da EMAP 

 


