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

LRE ELETRÔNICA Nº 002 /2021 – EMAP 
 

 A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração 
Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base nas 
informações prestadas pela Gerência de Projetos da EMAP – GEPRO/EMAP, resposta ao pedido de 
esclarecimento feito pela empresa STER ENGENHARIA, acerca do Edital da Licitação Eletrônica LRE 
nº 002/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços 
de alargamento das rampas do Terminal de Ferry boat de Ponta da Espera, administrado pela Empresa 
Maranhense de Administração Portuária – EMAP, localizado em São Luís – MA. Sobre os 
questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
Pergunta 1)  
A EMAP se obrigará a repactuar os valores dos custos dos insumos presentes de mercado através de 
comprovação com vistas ao reequilíbrio financeiro para a sua correta execução? 
 
Resposta:  
Submetida a GEPRO/EMAP, esta se manifestou conforme segue:  
Os valores propostos devem refletir os cutos reais da contratada adicionada do seu BDI (Conforme solicita 
o edital). Desta forma, esta gerência entende que não haverá motivação para uma repactuação logo após 
a assinatura do contrato 
 
 
Pergunta 2)  
Para o caso da LRE 002/2021 (valor sigiloso), proposta comercial calculadas acima da expectativa de 
valor da EMAP serão consideradas? 
 
Resposta:. 
Sim, entretanto, conforme dispõe os subitens 8.4.4 e 8.4.4.2, serão desclassificadas as propostas que, 
após a fase de negociação, mantiverem com preço total e valores unitários de cada item e subitem que 
compõem a proposta do interessado superiores ao orçamento estimado da EMAP. 
 

Ao final do pedido de esclarecimento, a representante da empresa STER ENGENHARIA 

solicita quanto ao Pedido de Visita e de Adiamento o que se segue: 

 Aproveitamos para solicitar disponibilidade para visita técnica às instalações de Cujupe e 

adiamento adequado das datas para respostas dos questionamentos elaborados. 

 
Portanto, diante da imprescindibilidade da Visita Técnica para fiel composição dos preços 

referentes à complexidade do objeto da Licitação indicada e da diminuição das condições de efetuá-la 
resultantes do quadro de retração de atividades econômicas não essenciais, como o transporte aéreo, por 
exemplo, perante a pandemia de COVID-19, a qual dá resolutos sinais de recrudescimento, vem-se, na 
busca de melhor interesse para a Administração Pública e dos princípios concorrenciais e de melhor preço 
das compras públicas, requerer-se o adiamento da Sessão de Abertura marcadas para 11 e 17 de 
março próximo, em 15 dias 
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Resposta: 

Submetida a GEPRO/EMAP, esta se manifestou conforme segue:  
Quanto a data do certame, informa-se que pela urgência de execução da obra devido aos 

compromissos assumidos por esta administração, as datas precisam ser mantidas. 
 

 
São Luís/MA, 09 de março de 2021. 

 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 
 
 
 
 

(Original assinado) 


