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

LRE ELETRÔNICA Nº 012 /2021 – 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 resposta ao pedido de 
esclarecimento feito pela empresa JM SERVIÇOS E LOCAÇÃO, referente à Licitação LRE 
PRESENCIAL nº 002/2021 – EMAP, cujo objeto é a alienação (venda) de bens inservíveis diversos 
(equipamentos e materiais diversos) de propriedade da EMAP. Sobre os questionamentos, prestam-se os 
seguintes esclarecimentos: 
 
QUESTIONAMENTO 

“Com relação a Proposta de Preços: as folhas têm que ser numeradas de acordo com o MODELO 
DE PROPOSTA DE PREÇOS, não entendemos bem, essa numeração seria o modelo da caixa de 
texto???” 
 
 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 
  Em relação a numeração de que trata o subitem 6.1 do edital, esta diz respeito a parte 
externa dos ENVELOPES, os quais devem ser OBRIGATORIAMENTE identificados, de forma distinta, de 
acordo com o Lote em que o licitante esteja participando. Assim, se o licitante pretende participar de todos 
os lotes, então deverá apresentar para cada lote, um envelope lacrado, com a descrição de ENVELOPE 
Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO PARA O LOTE Nº XX, o qual se pretende apresentar proposta, conforme 
abaixo: 

  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS PARA O LOTE (XX) 
LRE PRESENCIAL N° 002/2021 – EMAP  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE OU NOME DA LICITANTE- SE PESSOA FÍSICA 
CNPJ DA LICITANTE OU CPF DA LICITANTE – SE PESSOA FÍSICA 

 
 Em que pertine a numeração do subitem 7.1, o conteúdo do envelope n° 01, ou seja, a 
proposta de preços de cada lote, deverá ser apresentado PREFERENCIALMENTE numerado 
sequencialmente, conforme número de folhas que contém a proposta apresentada.  
 

São Luís/MA, 25 de janeiro de 2022. 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 


