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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 – 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 empresa N R SAMPAIO SOUSA 
& CIA LTDA sobre item do Edital e do Termo de Referência da Licitação Pública do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 022 /2019 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de uniformes para servidores que executam atividades na área operacional: área primária e 
obras de engenharia; guarda portuária; cipeiros e brigadistas; e braçadeiras para brigadistas e líderes de 
evacuação da EMAP. 
 
Questionamento: 

 
“De acordo com o Edital no que se refere a:  
NOTA 1: O tecido dos itens 1 e 2 é brim com 100% algodão, gramatura de 190,0g/m². A cor da 
camisa é azul Royal e a tonalidade deverá ser obtida pelas empresas interessadas em participar 
do processo licitatório na COSET – Coordenadoria de Segurança do Trabalho, localizada no 
prédio de Operações da EMAP – Empresa Maranhense de Administração Portuária - Porto do 
Itaqui, Avenida dos Portugueses s/nº. CEP 65085-370, São Luís, para que não fuja das 
especificações da logomarca.  
 
Gostaríamos de saber se há algum um agendamento ou prazo para essa visita?  
E também se há algum layout dos materiais a serem fornecidos?” 
 
Resposta da EMAP: 
 
Submetido o questionamento ao setor solicitante da licitação, Coordenadoria de Segurança do Trabalho – 
COSET, esta indicou que o agendamento para recebimento das amostras deverá ser por meio do seguinte 
correio eletrônico: coset@emap.ma.gov.br. Na oportunidade será entregue apenas amostra da tonalidade 
do tecido da calça e da camisa operacional. Foi informado, ainda, que será fornecido um modelo do 
uniforme após a licitação para empresa vencedora do certame, para que esta elabore o seu protótipo, 
conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 
São Luís/MA, 02 de setembro de 2019. 

 
 

Vinicius Leitão Machado Filho 
Pregoeiro da EMAP 
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