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

LRE ELETRÔNICA Nº 008/2021 – 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 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, quanto ao Edital da Licitação 
Eletrônica LRE nº 008/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada para 
prestação de serviços de inspeção de estruturas e edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de 
Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e edificações da Empresa Maranhense de Administração 
Portuária, elaboração de projetos básicos para execução dos serviços apontados como necessários pelos 
laudos e estudos elaborados, no Porto do Itaqui, São Luís/MA. Sobre o questionamento, presta-se o 
seguinte esclarecimento: 
 
Pergunta 1) 
Dos ensaios laboratoriais que são ferramentas primordiais para uma correta identificação do quadro 
patológico das estruturas, verificou-se que não foram indicados quais, quantos e nem em quais regiões 
devem ser feitos. Portanto, qual necessidade da EMAP para avaliação dessas estruturas? Levando-se em 
conta que são de enorme custo e risco a condução destes ensaios para a contratada. 

a. Haverá análise de reações expansivas/ MEV/ Análise petrográfica/ Cloretos sulfatos 
(quantos e em quais profundidades?) 
 

Resposta:  
Pretende-se contratar empresa especializada neste tipo de serviço, logo, parte-se do pressuposto de que 
as empresas tenham a estimativa de espaço amostral de coleta de amostras de acordo com as premissas 
repassadas, as mesmas utilizadas quando do processo de cotação para formação do preço base de 
licitação. Em relação específica às estacas, a inspeção visual será em todas as estacas, já quantidade de 
coleta de amostras fica a critério da contratada, desde que essa amostra seja suficiente para representar o 
todo. 
 
 
Pergunta 2) 
Da verificação estrutural dos berços, quais variáveis para as análises numéricas vão ser consideradas? 
podem ser consideradas? Com atracação? Sem atracação? Qual a profundidade?  E o quadro estrutural 
que afetará diretamente nessa análise, não deve ser feito previamente (em serviço já incluído no escopo, 
representando assim um serviço pré-requisito?) 
 
Resposta:  
Deverá ser realizada a análise considerando todas as variáveis possíveis, ou seja, atracação, 
desatracação, operação com shiploader, operação com guindaste de terra, operação ship to ship no 106, 
dentre outras. 

 
 

Pergunta 3) 
A medicação feita para o ano de 2021 está prevista no opex 2021? Caso as medições desses ano saiam, 
como serão pagas? 
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Resposta: Em função dos procedimentos necessários já conhecidos pela EMAP, não há previsão de 
execução do contrato em 2021. 
 
 

São Luís/MA, 09 de agosto de 2021. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 
Original assinado) 


