EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 006 /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 – GEPRO/EMAP, resposta ao pedido de esclarecimento
feito pela empresa HÁBILI ENGENHARIA, referente à Licitação Eletrônica LRE nº 006/2022 – EMAP cujo objeto é a contratação Integrada para Melhorias no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO
45001 e Construção do Prédio do Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA. Sobre os
questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos:
1 - No orçamento há o item 1.2.3.2 Projetos e Aprovações. Gostaríamos de saber se esse item é referente
ao projetos de:
a) Elevador (fundação e estrutura)
b) Projeto Layou DPD e Gecom
c) Projetos compliance (fundação, estrutura e complementares)
d) Projeto SPDA do prédio de Sede da EMAP

2 - Não foi detectado o projeto e nem onde vai ser executado o item 3.2.1 Contenção em cortina de
estacas, esse projeto terá que ser elaborado pela
contratada ou já existe esse projeto ?
Resposta: Conforme consta na planilha, este serviço foi previsto pela administração para viabilizar a
execução da fundação do Ambulatório caso esta seja direta, haja vista a proximidade com outras
edificações. Caso no projeto que será elaborado pela licitante não haja necessidade das mesmas, deverão
ser desconsideradas.
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Resposta: Segue a lista de Projetos Básicos e Executivos a serem entregues pela CONTRATADA

3 - Qual a localização/distância do quadro da Sede da EMAP que será interligado a subestação, a rede
será aérea ou subterrânea?
Resposta: A interligação será subterrânea. Está a uma distância aproximada de 80 metros. Verificar
prancha 2021.02-DS-ARQ-1151-0031-R00_PROJETO ELÉTRICO - PLANTA DE SITUAÇÃO SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR.
Reforça-se que se trata de uma contratação integrada em que o projeto básico e executivo são de
responsabilidade da CONTRATADA.

São Luís/MA, 27 de julho de 2022.
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Maykon Froz Marques
Presidente substituto da CSL/EMAP

