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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 

ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 – EMAP 

 

 A Pregoeira 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 A B CAMPOS JUNIOR, sobre itens do Edital da Licitação Pública do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de 4 (quatro) mesas de som, com software de gravação disponibilizado pelo próprio equipamento. 

 

QUESTIONAMENTO: 

“A B CAMPOS JUNIOR, empresa comercial estabelecida em Paço do Lumiar-Ma, interessada em participar do 
Pregão em referencia, vem mui respeitosamente lhe comunicar que, após analisarmos as especificações do objeto 
da licitação, referente a mesa de som, detectamos que foi retirado do manual do produto onde constam outros 
modelos, e dois itens que constam no Termos de Referência não fazem parte das especificações do modelo 
X2442USB e sim de outro modelo, como pode ser constatado na página 12 que segue em Anexo, onde diz que o 
FBQ - sistema de detecção de feedback FBQ e o Cancelador de Voz só constam no modelo X1832USB, e na 
oportunidade queremos informar também que o Software de Gravação não é genuino, tendo em vista que o mesmo 
não é fornecido pelo fabricante, é adquirido a parte para ser instalado em um PC. 

Diante do exposto, sugerimos que sejam feitas as devidas correções para evitar contestações tempestivas que 
venham a atrapalhar o processo licitatório.” 

 

RESPOSTA DA EMAP: 

Submetido o questionamento à Gerência de Tecnologia da Informação, foi solicitada a alteração do edital de modo a 
retirar a “função FBQ - sistema de detecção de feedback FBQ e auxilio para cancelar a voz” das especificações 
exigidas dos equipamentos, conforme se pode constatar na 1ª Versão Alterada do Edital disponibilizada no seguinte 
sítio eletrônico: http://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes.  

Em relação ao segundo ponto questionado, a GETIN informou que a EMAP solicita apenas um software para 
gravação, o qual é disponibilizado pelo fabricante em sua plataforma. O software tem que acompanhar o 
equipamento em sua entrega. 

São Luis, 2 de março de 2018. 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 
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