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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 /2019 – EMAP 
 
 

 A Pregoeira 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 NANOAUTOMATION, sobre o item 1.2.1 do Termo de 
Referência, anexo I, do Edital da Licitação Pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 /2019 – EMAP, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos para controle e automação de 
acesso de pessoas e veículos, incluindo todos os serviços de licenciamento, instalação, configuração e implantação 
destes equipamentos integrados aos sistemas de Controle de Acesso e Gestão Portuária, utilizados pela Empresa 
Maranhense de Administração Portuária-EMAP, Autoridade e Administração do Porto Organizado do Itaqui, em São 
Luís/MA. 
 
Pergunta 1: 
Ao analisar o item 1.2.1 do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 – 
EMAP que especifica o equipamento CANCELA COM BRAÇO MÓVEL verificamos que é requerido que tal 
equipamento possua barreira metálica que tenha a condição de dobrar para os dois lados em caso de colisão com 
veículo, sem danificá-la, porém após consulta aos mais importantes fabricantes nacionais e internacionais desse 
tipo de equipamento verificamos que a grande maioria dos modelos que possuem tal característica não atende 
outros requisitos especificados do item, sendo assim impossível atender tal especificação.  
Gostaria de saber se poderão ser aceitas cancelas que possuam barreira com escamoteamento apenas para um 
lado, ou seja, para o lado que o veículo irá entrar. E se acidentalmente o veículo colidir, a mesma irá escamotear e 
não sofrerá danos.? 
 
Resposta 1: 
Segundo a área técnica da Coordenadoria De Sistemas Informatizados e Dados da Emap, o escamoteamento deve 
ser para um lado, mas a cancela deve permitir escolhermos para qual lado escamotear no momento da instalação 
do produto. 
 
Pergunta 2: 
Ao analisar o item 1.2.1 do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 – 
EMAP que especifica o equipamento CANCELA COM BRAÇO MÓVEL verificamos que é requerido que tal 
equipamento possua sinalização refletora, porém atualmente muitos fabricantes trabalham com a sinalização 
através de LEDs.  
Poderão ser aceitos cancelas com sinalização através de LEDs? 
 
Resposta 2: 
Segundo a área técnica da Coordenadoria de Sistemas Informatizados e Dados da Emap, podem ser aceitos 
cancelas com sinalização através de LEDs. 
 

São Luís/MA, 01 de Fevereiro de 2019. 
 
 

Maria de Fátima Chaves Bezerra 
Pregoeira da EMAP 


