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) “A planilha de preços, assim como a de composição unitária apresenta diversas divergências que, em
diversos e-mails foram solicitados os esclarecimentos, mas não obtivemos retorno.”
Resposta: A Gerência de Projetos da EMAP entendeu a necessidade de se realizar a revisão do projeto
para que em seguida respondesse a todos os questionamentos, cuja revisão estará disponível na versão
alterada do Edital.
2) “O prazo para visita, estudo e orçamento do projeto foi muito corrido, e em nosso entendimento não é
suficiente para um correto orçamento.”
Resposta: A GEPRO entendeu que o prazo foi suficiente para formulação das propostas. De todo modo,
com a suspensão do certame, nova visita poderá ser realizada, após nova divulgação.
3) “Alguns itens presentes na planilha de preços, apresentam discrepância de mais de 100% com nosso
valor orçado, sendo necessário maiores detalhes para sua composição.”
Resposta: Todas as CPU´s e cotações utilizadas como referência para orçamentação foram
disponibilizadas.
4) “A visita foi realizada por um funcionário que, segundo informações não faz parte, do projeto,
dificultando o esclarecimento de algumas informações;”
Resposta: De acordo com manifestação da GEPRO, a visita técnica tem objetivo de verificar as condições
do local dos serviços, sendo que toda e qualquer dúvida relativa ao projeto deve ser encaminhado ao email: csl@emap.ma.gov.br
5) “A visita foi realizada em horário de maré cheia, impossibilitando a vistoria aos locais de variação de
maré.”
Resposta: Novas visitas poderão ser realizadas.
São Luís/MA, 16 de agosto de 2018.
Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP
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