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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, com base nas informações 
prestadas pela Gerência de Manutenção (GEMAN), RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
formulado pela empresa NORMATEL ENGENHARIA, 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 
1- “No item 7.3 do edital, diz que a licitante deverá prever em seus custos o adicional de 

periculosidade 30% para todos os funcionários, porém não encontramos essa consideração na formação 

de preços da Licitação.  

Com isso, pedimos indicar onde esse custo foi previsto na planilha de formação de preço. Caso não tenha 

sido previsto, solicitamos a consideração desse adicional nas planilhas.”  

 
RESPOSTA EMAP 

De acordo com a Convenção Coletiva da Categoria disponibilizada no sítio http://www.sinduscon-

ma.com.br/convencao-coletiva/, o custo horário do Oficial é R$ 6,48/h que multiplicado pelo encargos 

sociais com desoneração, disponível no sítio http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx, totaliza 

o custo horário do Oficial em R$ 12,16/h, e, quando multiplicado por 30%(periculosidade), perfaz o total de 

R$ 15,81/h, conforme composição abaixo:  

 
 

 
 

http://www.sinduscon-ma.com.br/convencao-coletiva/
http://www.sinduscon-ma.com.br/convencao-coletiva/
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
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QUESTIONAMENTO 
2- “Com base no 7.14.5 do edital, solicitamos informar qual o sindicato que abrange os serviços 

desse contrato?”  

 
RESPOSTA EMAP 
Convenção Coletiva de Trabalho é firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 

Construção Civil, Construção Pesada, Mobiliário, Artefatos de Cimento e Obras de Arte de São Luís, Paço 

do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e Alcântara e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do 

Estado do Maranhão. 

 

QUESTIONAMENTO 

3- “Como foram utilizados vários bancos de dados para formação de preços, isso gerou várias 

divergências entre os salários para os mesmo profissionais, os valores de salário não foram adaptados 

para a região/sindicato correspondente para esse contrato. Entendemos que os dados deveriam ter sido 

utilizados como referência para os índices de coeficientes da composição, porém os preços unitários 

deveriam ser alterados conforme realidade, e com base no 7.14.5 do edital, não poderiam ter valores 

diferentes e inferiores à categoria.” 

 

 

 

 

RESPOSTA EMAP 

A Convenção Coletiva da Categoria fixa o piso da categoria, podendo a Contratante da mão de 

obra, definir valores acima do piso, fato que ocorre com as diferentes tabelas de referências da 

Administração Pública. Cabe salientar que o orçamento da Administração é utilizado como referência para 

o Edital e dotação orçamentária. O valor final a ser contratado deverá ser apresentado pela Licitante. 
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QUESTIONAMENTO 

4- Estamos entendendo que os acessos através de FerryBoat, serão custeados pela EMAP, visto 

que não encontramos essa despesa na formação de preços, estamos corretos? 

Caso não, solicitamos informar o histórico de viagens por tipo.  

 

RESPOSTA EMAP 

Sim, estão corretos. 

 

 

QUESTIONAMENTO 

5- Favor indicar quais categorias e a quantidade de pessoal mensal dos itens abaixo: 

5.17.1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - COCIV 

6.252 - SERVIÇOS OPERACIONAIS CONTINUOS - COELE 

7.1 - SERVIÇOS OPERACIONAIS CONTINUOS – COMEC.  

 

RESPOSTA EMAP  

Todos os profissionais e suas respectivas quantidades estão disponíveis na Planilha Orçamentária 

Analítica anexo ao Edital. 

 

 

QUESTIONAMENTO 

6- Solicitamos esclarecer a memória de cálculo utilizada nas composições dos itens abaixo, já que 

alguns resultados não coincidem, e em alguns casos o custo da hora produtiva e hora improdutiva são 

multiplicados pelo mesmo índice de utilização, o de operação. 

Itens: 

5.16.16; 5.16.25; 5.16.28; 5.16.34; 5.16.35; 5.16.36; 5.16.37.  

 

RESPOSTA EMAP  

Informa-se que as composições questionadas são produzidas e divulgadas pelo DNIT-

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, através do Sicro no sítio 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/nordeste/nordeste. Para exemplificar o método de 

cálculo utilizado pelo DNIT em suas tabelas, utilizamos o primeiro do item 5.16.25: 
5.16.25  5 S 02 300 00 SICRO2 Imprimação m² 500,0 74,76

Operativ Improduti Operativa Improdu
E007 0,37 0,63 74,5028 13,4993 18.035,30

37.380,00

A Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo 

Horário
Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - 

 
0,37 (coef.) x R$ 74,5028 (custo operativo)= R$ 27,566 

0,63 (coef.) x R$ 13,4993 (custo improdutivo)= R$ 8,505 

(R$ 27,566 + R$ 8,505) x 500m² (área do serv.) = R$ 18.035,30 

 

 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/nordeste/nordeste
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QUESTIONAMENTO 

7- Sobre o preenchimento do Cronograma Físico-Financeiro deverão constar somente os valores da 

planilha IA, não totalizando o valor total da licitação?  

 

RESPOSTA EMAP 

Não existe a obrigatoriedade em apresentar o cronograma físico financeiro no Certame, a 

Empresa vencedora deverá apresentar antes da emissão da Ordem de Serviço do Contrato. 

 
 

São Luís/MA, 06 de junho de 2018. 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 


