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

TOMADA DE PREÇOS Nº 001 /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 Projetos da EMAP (GEPRO), RESPOSTA A PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO feito pela empresa SINALISA SEGURANÇA VIÁRIA LTDA, sobre itens do Edital da 
Licitação Pública da Tomada de Preços nº 001/2018 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para instalação de Defensas Metálicas Rodoviárias e Adequações à Segurança do Trabalho 
no Porto do Itaqui, São Luís – MA. 
 
PERGUNTA: 
 

 
 
RESPOSTA EMAP: 
 
De acordo com manifestação da GEPRO, a inclusão do item “1.3 - Taxa do Crea Maranhão para obra 
acima de 15.000,00” na planilha orçamentária foi baseada na resolução CONFEA nº 1025 de 30 de 
outubro de 2009. 
 
 
PERGUNTA: 
 

 
 
RESPOSTA EMAP: 
 
Assim de pronunciou a GEPRO acerca do questionamento: 
 
“Considerando a estimativa de mão de obra, de duração do projeto e que os efluentes gerados no canteiro 
serão dispensados em mini-estação de tratamento de esgoto existente na área destinada ao canteiro de 
obras, optou-se pela alternativa de container banheiro e não banheiro químico, reforça-se a opção pela 
necessidade de coleta diária dos efluentes do banheiro químico;” 
 
 



Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP | Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil                 AUTORIDADE PORTUÁRIA 
Av. dos Portugueses s/nº | CEP 65085-370 | Tel.: +55 (98) 3216-6531 | Fax: 3216-6028   
csl@emap.ma.gov.br | emap.ma.gov.br 

 

Página - 2 - de 2 

 

 
 
PERGUNTA: 
 

 
 
RESPOSTA EMAP: 
 
Em sua manifestação, a GEPRO informou que: “a exigência do profissional Eletricista se justifica na 
execução do item “1.4 - Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A". Esclarece-se que o 
referido item possui como composição o serviço SINAPI nº “41598 - Entrada provisória de energia elétrica 
aérea trifásica 40A em poste madeira”, o qual considera o referido profissional como insumo.” 
 
 
PERGUNTA: 
 

 
RESPOSTA EMAP: 
 
Em que pese este último questionamento, a GEPRO assim de manifestou:  
 
“O custo do profissional projetista para o guarda-corpo está incluso no valor unitário de “Projeto e 
fabricação de guarda-corpo com 40cm de altura em polímero Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV)” 
obtido por cotação, constante dentro do item “6.1 - Projeto, fabricação e instalação de guarda-corpo com 
40cm de altura em polímero Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV)” da planilha orçamentária. “ 
 
 

São Luís/MA, 25 de janeiro de 2018. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 


