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:
QUESTIONAMENTO
“Favor informar se para a apresentação das composições de preços unitários na proposta em epígrafe,
poderá ser utilizado o arquivo constante da documentação contratual disponibilizada "COMPOSIÇÕES
ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO (Modelo CPU - recuperação de berços - cc04_MOD_04-03-2018",
no mesmo formato do disponibilizado no edital.
Na cláusula de nª. 7. DA PROPOSTA DE PREÇOS, item d), o mesmo não é citado, porém entendemos
ser um modelo que concentra todas as informações solicitadas.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
d) Planilha de Composição dos Custos Unitários, em duas casas decimais, com base em todos os itens do
Modelo de Planilha Orçamentária, constante do Anexo III - Modelo de Proposta do Edital, podendo ser
utilizado o Modelo de Planilha constante do Anexo IV deste Edital, ou modelo próprio da licitante desde
que contenha todas as informações solicitadas, excluídos os tributos relativos ao IRPJ e à CSLL, na forma
do Acórdão nº. 644/2007 – TCU/PLENÁRIO. d”
RESPOSTA
A Licitante poderá utilizar qualquer modelo, desde que contenha todas as informações necessárias.
São Luís/MA, 28 de setembro de 2018.
Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP
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