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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 – EMAP 
 

 A 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 Tecnologia 
da Informação da EMAP, RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa TELTEX 
TECNOLOGIA S/A, sobre itens do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 – 
EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos nos 
sistemas com reposições de peças e/ou equipamentos para manutenções preventivas e/ou corretivas on-
site do sistema integrado de segurança eletrônica e infraestrutura de redes implantado no Porto do Itaqui – 
MA, Terminal da Ponta da Espera e Terminal do Cujupe, visando atender às necessidades da EMAP. 
Dessa forma, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 

1. “Para o item 7.1.1 na lista de preços unitários de equipamentos - CINTURÃO DIGITAL EMAP / 
PONTA DA ESPERA/ CUJUPE E INFRAESTRUTURA DE REDE – CDE – LOTE 1, itens 4 e 5, 
entendemos que estes conversores serão utilizados nos respectivos switches informados neste 
lote e que devem ter padrão para cabo óptico do tipo SM (Single Mode). Está correto nosso 
entendimento?” 
R – De acordo informações prestadas pela área técnica, está correto o entendimento. 
  

2. “Para o item 7.1.1 na lista de preços unitários de equipamentos - CINTURÃO DIGITAL EMAP / 
PONTA DA ESPERA/ CUJUPE E INFRAESTRUTURA DE REDE – CDE – LOTE 1, item 6, 
entendemos que o padrão para este conversor é de 10/100/1000 Gbps com porta óptica do tipo 
SM (Single Mode). Está correto nosso entendimento?” 
R – De acordo informações prestadas pela área técnica, está correto o entendimento. 

  
3. “Para o item 7.1.1 na lista de preços unitários de equipamentos - CINTURÃO DIGITAL EMAP / 

PONTA DA ESPERA/ CUJUPE E INFRAESTRUTURA DE REDE – CDE – LOTE 1, favor informar 
o modelo ou especificação mínima para cotação dos itens 8,9,10 e 11.” 
R – Seguem abaixo as informações solicitadas: 
                                    

8 CAIXA DE EMENDA FIBRACEM 36 

9 CAIXA IP66 – ALUMÍNIO MULTIWAY 

10 CAIXA DE EMENDA FIBERSUL 

11 SISTEMA DE PROTEÇÃO PARALINK 

 
4. “Para o item 7.1.1 na lista de preços unitários de equipamentos - COMBATE A INCÊNDIO - LOTE 

1, item 1, entendemos que deve ser considerado todos os equipamentos que abrangem o AR 
CONDICIONADO DE PRECISÃO do fabricante especificado, como Quadro Elétrico, evaporador, 
compressor, interfaces, válvulas, contatos, ventiladores entre outros. Está correto nosso 
entendimento?” 
 R – De acordo informações prestadas pela área técnica, está correto o entendimento. 
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5. “Favor confirmar se este processo é na forma eletrônica, pois no item 15.6 do Anexo I informa a 
modalidade pregão presencial para a licitação.” 
 R – O Pregão ocorrerá na forma ELETRÔNICA, por meio do portal licitações-e do Banco do 
Brasil, conforme consta do Preâmbulo do Edital e das condições de participação, item 3 do 
Edital. Houve um mero equívoco no subitem apontado.  

 
São Luís/MA, 12 de novembro de 2020. 

 
Maykon Froz Marques 

Pregoeiro da EMAP 


