EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 001 /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 – GEPRO, resposta ao segundo pedido de esclarecimento feito
pela empresa EDECONSIL, referente à Licitação Eletrônica LRE nº 001/2022 – EMAP - cujo objeto é a
contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras
civis, contemplando: infra, meso e superestruturas, sistema de combate a incêndio, rede de abastecimento
de água e energia elétrica, infraestrutura para bunker (abastecimento de navios), fornecimento de energia
elétrica e água potável aos navios; sistema de drenagem pluvial, tratamento de efluentes sanitários,
construção de banheiro e guarita, rede de CFTV, SPDA. Instalação de equipamentos; Comissionamento e
Testes operacionais para o Berço 98 no Porto do Itaqui em São Luís – MA. Sobre os questionamentos,
prestam-se os seguintes esclarecimentos:
QUESTIONAMENTO
Em função complexidade dos estudos para elaboração da proposta para atendimento ao edital versão
alterada e demais documentos referentes a Licitação LRE Eletrônica Nº 001/2022 – EMAP, estamos
solicitando prorrogação do prazo de entrega das propostas.
A complexidade dos estudos envolve:
Elaboração do projeto básico contemplando a concepção e dimensionamento das
fundações e estrutural além da compatibilização das disciplinas completares como: sistema de
atracação, sistemas de utilidades (força, iluminação, alimentação de água, drenagem, lógica,
CFTV, sinalização, sistema de combate a incêndio e interligações com Berço 99 e/ou rede
existente do Porto de Itaqui).

Integração de sua concepção com a metodologia executiva que contemple segurança,
qualidade e baixo custo.

A partir do projeto básico concluído e com quantitativos de serviços definidos é elaborado
o planejamento da execução dos serviços, dimensionamento de equipamentos e equipes e
orçamentação, que deverá ser suportada por consulta a diversos fornecedores nacionais e
estrangeiros.

Negociação de preços de materiais e equipamentos dificultada devido a condição incerta
do possível início dos serviços em até 20 meses após a data de entrega das propostas.


Cumpridas praticamente todas as etapas descritas acima estamos encontrando dificuldades na obtenção
de diversas cotações de fornecimento, principalmente devido as peculiaridades das cotações, com longos
prazos para início de fornecimento. Cada fornecimento cotado requer uma negociação específica relativa
ao comportamento de preço e demanda nos próximos meses. Essa dificuldade está consumindo prazo
significativamente superior ao planejado pro nossas equipes.
Pelo exposto e buscando ofertar uma proposta técnica e economicamente competitiva para a EMAP,
solicitamos a prorrogação do prazo de entrega das propostas por 20 dias.
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RESPOSTA
Submetidas as observações ao conhecimento da unidade técnica, a GEPRO manifestou-se da
seguinte forma:
Informamos que a CONTRATANTE possui planejamento e compromissos com a entrega final do objeto e
que a postergação da Licitação não permite que a EMAP atenda seus clientes conforme planejamento
previsto.
São Luís/MA, 31 de agosto de 2022.
Maykon Froz Marques
Presidente substituto da CSL/EMAP
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