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 pedido de esclarecimento
feito pela empresa STER, 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:
Pergunta
Verificamos o cronograma bem como a dotação orçamentária, notamos que praticamente as obras terão
início em 2023, nessa esteira perguntamos: Sabendo-se que a empresa vencedora na ocasião da
execução pode não estar com a saúde financeira apta/falida/legível nesse período praticamente de 10
meses, não seria muito frágil, licitar/assinar um contrato com tanta antecedência?

“O prazo previsto para início da obra é estimado a partir do histórico de contratação da EMAP. Usualmente
demoramos aproximadamente 6 meses para contratação (entende-se contratação como todo o fluxo
desde do momento em que processo sai da engenharia até o momento em que ele retorna com o contrato
assinado para a fiscalização, englobando todos os prazos legais do processo licitatório e contratual) e 1
mês para atendimento a documentação de planejamento e SSMA (documentação necessária para que a
fiscalização emita a Ordem de Serviço).
Dessa forma, a obra inicia-se somente após 7 meses completos da saída do processo de contratação da
DEM (Diretoria de Engenharia e Manutenção da EMAP), e a primeira medição só é efetuada no 9º mês,
pois no 8º mês temos o primeiro mês da obra e a medição é aprovada no mês subsequente.
Vale ressaltar que todos os contratos da DEM seguem esse planejamento, e que até o momento nenhuma
contratada apresentou problemas relacionados a saúde financeira no início da obra pelo tempo decorrido
entre a data do certame e a data de início dos serviços.”

São Luís/MA, 11 de março de 2022.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP
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RESPOSTA:
Submetemos o questionamento à Gerência de Projetos da EMAP que assim se manifestou:

