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

LRE ELETRÔNICA Nº 0021 /2020 – 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, resposta ao pedido de esclarecimento 
feito pela empresa PESE – Perfurações de Poços e Serviços Ltda, acerca do Edital da Licitação 
Eletrônica LRE nº 021/2020 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
adequação do sistema de abastecimento de água na Sede da EMAP e Área Primária do Porto do Itaqui, 
localizados em São Luís – MA. Sobre os questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 

1- Na análise procedida na planilha de serviços e preços do certame concorrencial referenciado, 
observamos que o quantitativo item 2.16 (BARRAS DE TRANSFERÊNCIA ø = 25mm A CADA 30 cm em 
JUNTA DE DILATAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR SOLDADO (TRELIÇA TR12646), EM 
PAVIMENTO DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO EPS).  
Na planilha do arquivo - ANEXO II, parte integrante do Edital, fornecida pela EMAP constam 85 unidades, 
e na planilha disponibilizada posteriormente no site da promotora do evento - "PLANILHA 
ORÇAMENTARIA (SEM VALORES) constam 283 unidades.  
 
INDAGAMOS, qual o quantitativo devemos seguir para formalizar a nossa proposta de preços? 
 

RESPOSTA:  

Submetidos o questionamento ao conhecimento da área solicitante do objeto da licitação, que manifestou-

se da seguinte forma: 

A quantidade do item 2.16 - Barras de transferência Ø = 25mm a cada 30cm em junta de dilatação com 
fornecimento de espaçador soldado (treliça TR12646), em pavimento de concreto, fornecimento e 
instalação (excluindo EPS)” é 283 unidades. 
 
Informo ainda que foi elaborada uma errata para retificar o equívoco identificado. 
 

São Luís/MA, 28 de janeiro de 2021. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 


