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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 PRESERVA ENGENHARIA, 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) “Não localizamos nos anexos do Edital, mais precisamente no ANEXO I (Projeto Básico) e ANEXO II 
(Cadernos de Encargos, Planilha de Composição de Custos Unitários, Nota Técnica, Critério de Medição e 
Plantas), elementos com os quais pudéssemos qualificar e quantificar os seguintes serviços: 

 

 
 

Poderiam ser fornecidos os projetos detalhados destes serviços? Ainda, considerando que foram adotadas 
composições próprias para a construção dos respectivos preços unitários, estas composições podem ser 
fornecidas” 

Resposta: As informações solicitadas estão nos seguintes arquivos: 

2017.14-DS-PAV-1206-0003-R03 – Reconstrução de Mureta; 

2017.14-DS-PAV-1206-0002-R02 – Pré-moldados tipo 1,2 e 3; 

2017.14-DS-PAV-1203-0012-R02 – Tampas pré-moldadas tipo T1 a T8 e recuperação das tampas 
tipos T1 a T8 (ver nota); 
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2017.14-DS-PAV-1203-0008-R04: grades tipos 1 e 2; 

2017.14-DS-PAV-1203-0006-R04: grades tipos 1 e 2; 

 

As composições solicitadas encontram-se na planilha de composições analíticas com preços unitários 
(arquivo Projeto de recuperação estrutural dos berços 103 e 106 e proteção Catódica dos gabiões dos 
berços 101 e 102, na aba CPU'S  101 - 102 - 103 – 106) 

 

2) “As estruturas temporárias de construção dos berços 103 e 106, apresentadas nos itens de serviços 
2.1.1 e 3.1.1 da Planilha Orçamentária são mencionadas no Anexo II – Cadernos de Encargos, sem 
contudo ter sido apresentada quantificação destes elementos. Assim sendo, perguntamos: 

Poderiam ser fornecidos os projetos das estruturas existentes (formas e cortes)? 

Ainda, considerando que foram adotadas composições próprias para a construção dos respectivos preços 
unitários, estas composições podem ser fornecidas?” 

Resposta: Todas as composições foram fornecidas no arquivo Projeto de recuperação estrutural dos 
berços 103 e 106 e proteção Catódica dos gabiões dos berços 101 e 102, na aba CPU'S  101 - 102 - 103 - 
106 

 

3) “Os serviços de fornecimento e instalação de proteção catódica, apresentadas nos itens de serviços 4.1 
e 5.1 da Planilha Orçamentária são mencionadas no Anexo II – Cadernos de Encargos, sem contudo ter 
sido apresentada quantificação destes elementos. Assim sendo, perguntamos: 

Poderiam ser fornecidos os projetos das estruturas existentes (formas e cortes)? 

Ainda, considerando que foram adotadas composições próprias para a construção dos respectivos preços 
unitários, estas composições podem ser fornecidas?” 

Resposta: Todos os projetos foram disponibilizados. 

 
São Luís/MA, 13 de agosto de 2018. 

 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 

 


