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

CONCORRÊNCIA Nº 004 /2018 – 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 
obtidas pela Gerência de Projetos da EMAP, RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela 
empresa CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A, sobre itens do Edital da 
Licitação Pública da Concorrência Nº 004/2018 – EMAP, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Especializada para execução da Recuperação Estrutural dos Berços 103 e 106 (meso e superestrutura) e 
Recuperação Catódica dos Berços 101 e 102, no Porto do Itaqui em São Luís – MA. Sobre os 
questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
1) “A composição de código COMP0161 foi feita para a unidade   dm³.    Entretanto na planilha esta 
composição se apresenta em 3 unidades diferentes (kg, dm³, kg/m²) em planilha, com o mesmo valor 
unitário, porém o documento 2017.14-CM-GER-1001-0001-R01 descreve que a medição será feita por kg 
de produto aplicado. Estamos entendendo que a unidade correta é quilograma (kg). Favor confirmar e 
corrigir a planilha e a composição COMP0161.” 
 
Resposta: Será publicada Errata na planilha orçamentária e na CPU’s, sendo que tais correções não 
alteraram o preço unitário do serviço.   
 
2) “A composição COMP0161, da linha 694 do documento "Composição de preço unitário" encontra com 
diversos erros de cálculos no demonstrativo analítico. Favor revisar.” 
 
Resposta: Será publicada Errata na planilha orçamentária e na CPU’s, sendo que tais correções não 
alteraram o preço unitário do serviço.   
 
3) “No documento "Composições de Preço Unitário", a composição COMP0081 lista o serviço COMP0129 
no valor unitário de R$35,40. Porém no analítico da COMP0081 o serviço é precificado em R$1519,10. 
Estamos entendendo que o valor correto da COMP0081 é de R$1519,10. Favor confirmar nosso 
entendimento e revisar o custo.” 
 
Resposta: Será publicada Errata na planilha orçamentária e na CPU’s, sendo que tais correções não 
alteraram o preço unitário do serviço. 
 
4) “No documento "Composição de preços unitários", a COMP0173 demonstra um valor unitário de R$ 
11,84, porém se somarmos os itens que fazem parte da composição, o valor do serviço será R$30.833,11. 
Estamos entendendo que o preço correto da composição é de R$11,84, favor confirmar nosso 
entendimento e revisar a composição analítica do item.” 
 
Resposta: O preço de R$ 11,84 é de 01 kg de incertos metálicos. O custo total para o fornecimento dos 
materiais e fabricação de 2.604,50 kg de insertos metálicos é de R$ 30.833,11 (trinta mil oitocentos e trinta 
e três reais e onze centavos), portanto, o custo unitário do kg de incerto metálico é R$ 11,84 (onze reais e 
oitenta e quatro centavos).    
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5) Solicitamos um adiamento de pelo menos 20 (vinte) dias na data de entrega das propostas tendo em 
vista a necessidade de mais estudos para oferta de preço mais competitivo. 
 
Resposta: Quanto ao pedido, a Gerência de Projeto informou que não será possível o adiamento do 
certame, em razão da urgência da contratação e início da recuperação estrutural dos berços. 
 
 

São Luís/MA, 27 de setembro de 2018. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 
 


