EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 002 /2022 – 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 segundo pedido de
esclarecimento feito pela empresa EDECONSIL, acerca do Edital da Licitação Eletrônica LRE nº
002/2022 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para Execução dos serviços de
retirada das estruturas off-shore e alargamento das rampas do Terminal de Ferryboat do Cujupe e Ponta
da Espera, com duplicação de passarelas no Terminal da Ponta da Espera. Sobre o questionamento,
prestam-se os seguintes esclarecimentos:

RESPOSTA 1:
Realizada a devida separação das parcelas de perfuração em rocha, equivalente a 1/3 das estacas.
Pergunta 2

RESPOSTA 2:
Foram unificados os itens de estrutura na planilha, estando todo o aço das estacas e demais estruturas
previstas na mesma.
Pergunta 3
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Pergunta 1

RESPOSTA 3:
Item SICRO substituído por item novo SINAPI que melhor reflete a necessidade da obra.

RESPOSTA 4:
Realizada a atualização do orçamento para abril de 2022.
Pergunta 5
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Pergunta 4

Por fim, informa-se que o orçamento foi atualizado com demandas solicitadas até o momento, devendo ser
republicado através de errata. Informa-se ainda que a atualização da planilha não interfere no prazo de
elaboração das propostas das licitantes uma vez que atualizou-se somente quantitativos e que os projetos
continuam sem alterações.
São Luís/MA, 28 de abril de 2022.

Vinicius Leitão Machado Filho
Membro da CSL/EMAP
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RESPOSTA 5:
Isto foi considerado quando da elaboração do projeto e por este motivo houve um planejamento de
execução, disponibilizado na licitação, de forma a compatibilizar a operação dos terminais com a execução
da obra. Em Cujupe está prevista a interdição total de uma rampa por vez para sua duplicação. Em Ponta
da Espera há etapas de execução previamente estabelecidas e utilização de pré-moldados para agilizar a
execução e minimizar influência de marés. Em ambos terminais o concreto a ser utilizado será aditivado
para rápida cura dentro do período de variação de maré.

