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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 DRATEC ENGENHARIA LTDA, 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) 
Com a intenção de participar na CO 009/2021 EMAP- Objeto: 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, e 
tendo ciência de que a mesma ocorrerá pelo e-licitações BB, gostaríamos de solicitar o seguinte 
esclarecimento: 
 
Após leitura do edital no que tange ao envio da proposta nos itens 6, 7 e 10, entendemos que a empresa 
devidamente credenciada no Banco do Brasil, terá sua proposta inicial encaminhada, ao digitar em 
campo específico do programa do Banco do Brasil o Preço Global que inclui todas as despesas diretas e 
indiretas para a execução do Objeto da Licitação. Não tendo neste momento, que anexar qualquer tipo de 
documentação ou planilha, o que acontecerá em momento posterior, após a fase de negociação para a 
licitante detentora da menor proposta 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: 
 
Sim. A licitante deverá cadastrar sua proposta no sistema eletrônico até a data e horário marcado para 
abertura da sessão. Quanto ao envio dos documentos (proposta de preços e documentos de habilitação), 
após a etapa de negociação, a licitante, detentora do menor proposta, deverá encaminhar através do 
Sistema (Licitações-e), por meio do menu “opções” e depois “incluir anexo proposta” no sistema 
Licitações-e ou por meio do endereço eletrônico csl@emap.ma.gov.br sua Proposta de Preços, 
preenchida com os valores unitários e total, atualizados em conformidade com o valor ofertado ou valor 
negociado e demais planilhas, bem como os documentos de habilitação que não estiverem disponíveis no 
SICAF, no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, a contar da convocação do coordenador que estiver 
conduzindo o certame, conforme subitem 10.1 do Edital. 
 
 

São Luís/MA, 13 de julho de 2021. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 
(Original assinado) 


