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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 IMPERMEAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, 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) “No serviço tipo 11, a injeção de microcimento está em metros quadrados, o correto não seria em kg?” 
Resposta: Ratifica-se a unidade em m2. 
 
2) “Como o microcimento não é mais fabricado no mercado ele pode ser substituído pela calda de 
cimento?”  
Resposta: A especificação foi revisada. 
 
3) “Na planilha o item 3.3.7 se refere ao tratamento da superfície resultante da demolição porém 
composição deste mesmo item cita serviços para limpeza da superfície das camisas metálicas com 
aplicação de sikadur 32. Favor esclarecer pois parece haver um engano na composição deste item, não 
detectamos a composição do serviços de limpeza das camisas metálicas.”  
Resposta: Na planilha anterior a composição deste serviço encontrava-se na COMP0012, assim ratifica-
se que não havia divergência entre a planilha sintética e a Composição de Custo Unitário. 
 
4) “Com relação composição referente ao serviço tipo 14 favor confirmar o índice da argamassa Polimerica 
tixotropica pois na composição considera-se 2cm de espessura e na composição técnica considera-se 
2mm – 3mm estuque.”  
Resposta: Consumo de 0,02 m³/m². 
 
5) “Com relação composição referente ao serviço tipo 14 não estaria faltando o hidrofugante?”  
Resposta: A Composição foi revisada e estará à disposição na versão alterada do edital. 
 
6) “Na composição do serviço tipo 4 não está faltando o fornecimento da barra de aço?”  
Resposta: Todo aço necessário para a recuperação estrutural consta na planilha orçamentária sintética e 
será medido um quantitativo conforme necessidade de utilização em cada serviço. 
 

São Luís/MA, 13 de agosto de 2018. 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 


