EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE PRESENCIAL Nº 005 /2019 – EMAP
A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP,
nos termos do subitem 2.1 do Edital, com base na manifestação da Gerência de Projetos da EMAP, torna público
aos interessados RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa MARTEC SERVIÇO
INDUSTRIAIS, sobre itens do Edital da Licitação Presencial LRE nº 005/2019 – EMAP, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para a execução, dos serviços de construção e modernização da subestação receptora
(LOTE 1), construção da subestação e demais instalações no Pátio GH (LOTE 2) do Porto do Itaqui - São Luís/MA.
Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos:
QUESTIONAMENTO 1
“Na Planilha Orçamentária Sintética (Lote 2) podemos observar que nos item 3.4.0 á 3.4.6 está
contemplando suportes em aço inox, Gostaria de saber qual o tipo de material que será utilizado para a fabricação?
Perfil L, perfil U; e qual a espessura da chapa para a base e o seu modelo de fixação?”
RESPOSTA:
De acordo com manifestação da Gerência de Projetos:
- Rack de Leito de Cabos e suporte pedestal em PRFV;
- Junção Completa com Parafusos, Porcas e Arruelas em Aço Inox AISI 304 (como são componentes de
fixação/junção a especificação da espessura da chapa deverá ser fornecida pelo fabricante do leito de cabos que
garanta a fixação dos mesmos.)
QUESTIONAMENTO 2
“No item 3.8.1 da Planilha Orçamentária Sintética (Lote 2) possui um quantitativo de 37 quadros de
tomadas, porem no projeto DS-PI-1214-0007-R01, contém a disposição de 42 painéis, Quais as quantidades que
devem ser consideradas?”
RESPOSTA:
Conforme informação prestada pela GEPRO, deverá ser adotado o quantitativo de 37 quadros de tomadas,
pois a EMAP já tem os 5 quadros restantes para assim completar os 42 quadros de projeto.
QUESTIONAMENTO 3
“Além da planilha de "serviços e preços de obras" vocês tem algum outro documento que descreva todo o
material previsto?”
RESPOSTA:
Em manifestação, a Gepro informou que os documentos estão dispostos no Anexo II, sendo os arquivos:
2019.03-CE-GER-1113-0001-R01 (Caderno de Encargos do Lote 01) e o arquivo 2017-12-CE-GER-1121-0001-R01
(Caderno de Encargos do Lote 02), além de todos os projetos com as informações sobre a obra.
São Luís/MA, 08 de agosto de 2019.
Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP
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