EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE PRESENCIAL Nº 005 /2019 – EMAP
A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP,
nos termos do subitem 2.1 do Edital, com base em informações prestadas pela Gerência de Projetos da EMAP,
torna público aos interessados RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa EMBRALI,
sobre itens do Edital da Licitação Presencial LRE nº 005/2019 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para a execução, dos serviços de construção e modernização da subestação receptora (LOTE 1),
construção da subestação e demais instalações no Pátio GH (LOTE 2) do Porto do Itaqui - São Luís/MA. Sobre os
questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos:
QUESTIONAMENTO
1)
Solicitamos o envio das planilhas abaixo listadas em formatos editáveis, essenciais para nos auxiliar na
montagem da proposta comercial:
 Planilha Orçamentária Sintética, para os Lotes 01 e 02
 Planilha de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI Serviços, para os Lotes 01 e 02
 Planilha de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI Fornecimento, para os Lotes 01 e 02
 Cronograma Físico-Financeiro, para os Lotes 01 e 02
REPOSTA
As planilhas solicitadas já se encontram à disposição dos interessados no site da EMAP, no link:
transparência/compras.
QUESTIONAMENTO
2)
Nos subitens 3.6.1 e 3.6.2 da Planilha Orçamentária Sintética do Lote 02, estão listados cabos 3x120mm² e
1x70mm², respectivamente, para interligações entre a Subestação da Pátio H e os Containeres, mesmas bitolas
indicadas nos projetos dos diagramas dos quadros de distribuição. Ocorre que nos projetos dos diagramas dos
quadros QGBT’s, as bitolas indicadas para esses mesmos alimentadores são diferentes (menor bitola).
Diante disso, deveremos manter as bitolas indicadas na planilha/projetos dos quadros de distribuição ou deveremos
corrigir para as bitolas indicadas nos quadros QGBT’s?
REPOSTA
De acordo com informações prestadas pela Gerência de Projetos da EMAP, devem ser mantidas as bitolas
indicadas na planilha/projetos dos quadros de distribuição.
São Luís/MA, 20 de agosto de 2019.
Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP
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