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

LRE ELETRÔNICA Nº 009/2021 – 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 SLI COASTAL SOLUTIONS, quanto ao Edital da Licitação Eletrônica LRE nº 
009/2021 – EMAP, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para Execução de 
Aprofundamento do Leito Marinho (Lote 1) e o Gerenciamento da obra de Aprofundamento (Lote 2) nas 
áreas ao Norte, ao Leste ao Sul da Ilha de Guarapirá, no Porto do Itaqui, em São Luís/MA. Sobre os 
questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
Pergunta 1) 

Entendemos que a EMAP disponibilizará cais para atracação para abastecimento da draga. O 
entendimento está correto? Caso positivo, haverá custo para a atracação? 

 
Resposta: 

Não será disponibilizado cais para atracação da draga, visto que o serviço está previsto para ser 
executado em tempo integral (24h), excetuando os momentos de atracação e desatracação dos navios 
(manobras) que estejam interferindo com a locação da draga (conforme item 2.2 do Projeto Básico). 
Dessa forma, o abastecimento deverá ser realizado por embarcação de apoio com utilização de tonéis 
através de empresa credenciada para prestação de serviço junto à EMAP 
 
Pergunta 2) 

Seria possível utilizar a área do Porto Grande para efetuar as operações de abastecimento e sua 
retroarea para armazenamento de insumos e equipamentos de apoio à obra? Haveria custos relativos a 
essa utilização, caso seja possível? 
 
Resposta: 

Não há previsão de área para armazenamento de insumos e equipamentos, visto que o tipo de 
draga indicado para o serviço conta com toda a estrutura necessária de armazenagem e apoio a 
administração da obra. Em experiências anteriores não houve essa necessidade.  

Para o lote 2 será disponibilizada área para implantação de contêiner (conforme previsão 
orçamentaria) na poligonal do Porto do Itaqui. 
 
 

São Luís/MA, 14 de julho de 2021. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 
(Original assinado) 


