
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

ERRATA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - EMAP 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por intermédio 

do seu Pregoeiro, torna público aos interessados que procedeu, por solicitação da Coordenadoria de 

Material e Patrimônio - COMAP/EMAP, com  ERRATA ao Termo de Referência do Edital da 

Licitação Pública do Pregão Eletrônico nº 022/2022-EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para o fornecimento, instalação, limpeza e manutenção corretiva com fornecimento de 

peças, sob demanda, de persianas verticais e tipo rolo tela solar para a Empresa Maranhense de 

Administração Portuária – EMAP, passando os seus subitens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.5 a ter a seguintes 

redação: 

2.1.1. Descrição básica: Persianas verticais (em lâminas que giram 180º graus) 

Material: Lâminas com 89mm de largura composta por tecido 100% Poliéster; 

Cor: Bege;  

Garantia: Deverá ser fornecida garantia das persianas e das instalações por 12 (doze) meses, mediante 

Termo de Garantia; 

Tipo de acionamento: Acionamento por corrente bolada em PVC na cor branca e corda de poliéster de 

alta resistência; 

Fixação: trilho por clipes de pressão.  

2.1.2. Descrição básica: Persianas tipo rolo tela solar (formato de painel) 

Material: Tela solar de composição 75% PVC e 25% Poliéster; 

Cor: Branca; 

Índice: 3% de abertura da trama; 

Garantia: Deverá ser fornecida garantia das persianas e das instalações por 12 (doze) meses, mediante 

Termo de Garantia; 

Tipo de acionamento: Acionamento por corrente bolada em PVC na cor branca e corda de poliéster de 

alta resistência; 

Bloqueio de raios:  UV 95%; 

Sistema de corte Indicado: Ultrassom / quente / pressão;  

Entrelaçamento Longitudinal: (linhas/5cm) 49,0; 

Entrelaçamento Latitudinal: (linhas/5cm) 49,0. 

2.1.5 Descrição básica: Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças de Persiana tipo 

Rolo em Tela Solar - formato de painel (remoção e colocação). 

As seguintes peças para substituição terão suas quantidades definidas mediante necessidade da 

contratada: 

Comando rolo; 

Pêndulo;  

Corrente do comando;  

Limitador;  

Emenda da corrente;  

Tampa da base. 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD.  

1 
Confecção e colocação de Persianas Verticais (lâminas) 100% 

Poliéster, (de acordo com as descrições do item 2.1.1) 
M² 680 m² 

2 
Confecção e colocação de Persianas tipo Rolo em Tela Solar 3% 

(formato de painel), (de acordo com as descrições do item 2.1.2) 
M² 290 m² 

3 
Confecção e colocação de Persianas Verticais (lâminas) em PVC, (de 

acordo com as descrições do item 2.1.3) 
M² 30 m² 

4 

Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças em 

Persianas (remoção e colocação), (de acordo com as descrições do item 

2.1.4)  

M² 710 m² 

5 

Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças em 

Persiana tipo Rolo em Tela Solar - formato de painel (remoção e 

colocação) (de acordo com as descrições do item 2.1.5) 

M² 290 m² 

As demais condições do Edital e seus anexos, inclusive a data da realização do certame, permanecem 

inalteradas. 

São Luís – MA, 30 de junho de 2022. 

 

 

João Luís Diniz Nogueira 

Pregoeiro da EMAP 


