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

CONCORRÊNCIA Nº 007 /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 RESPOSTA AO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO formulado pela empresa CFSISTEMAS PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, sobre 
itens do Edital da Licitação Pública da Concorrência nº 007/2018 – EMAP, cujo objeto é a contratação de 
Empresa de engenharia para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, com 
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, em locais administrados pela Empresa 
Maranhense de Administração Portuária – EMAP (Poligonal Porto do Itaqui, Terminais da Ponta da 
Espera, Cujupe em Alcântara, Terminal de São José de Ribamar e Porto Grande). 
 
QUESTIONAMENTO: 

“Conforme informado no item 1.2, o valor máximo a ser pago pela execução do objeto é de R$ 
14.514.351,98 (quatorze milhões, quinhentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e 
oito centavos), sendo este valor composto pelas somas das planilhas conforme abaixo: - 
 ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE SERVIÇOS - COCIV / COELE / COMEC (ANEXO IA) com valor total 
de R$ 13.410.774,32 utilizando BDI de 29,84%; - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE 
INSUMOS - COCIV / COMEC / COELE (ANEXO IB) com total de R$ 1.103.577,66 utilizando BDI de 
0,00%.  Favor informar se está correto planilha ANEXO IB não possuir valor de BDI para  os itens 
pertinente a mesma e como as empresas participantes deverão proceder para esta situação.” 
 
RESPOSTA EMAP: 

Os preços dos materiais constantes da Planilha orçamentária sintética de Insumos – Anexo IB do 
Edital – foram baseados em preços de tabelas de referência, a exemplo do SINAPI, SEINFRA, ORSE, 
FDE, SIURB, AGETOP, SEDOP, SICRO2, SUDECAP, CPOS, CAEMA, IOPES, SETOP - cujos preços 
medianos coletados já representam o valor médio final de venda de material do mercado, contendo todos 
os elementos que constituem (custo, lucro, etc).   
 
 

São Luís/MA, 06 de junho de 2018. 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 


