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 GOLDEN ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS, 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 01:
“Gostaria de pedir um esclarecimento acerca da Concorrência 007/2018, que tem como objeto
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.
- A composição própria do item 5.16.38, contém título mas falta a descrição do conteúdo. A linha que
deveria descrever o conteúdo está vazia.”
5.16.38

404

Próprio

Fornecimento e instalação de Terminal absorvedor de impacto de abertura para defensa metálica,
conforme nomra EN 1317-4, classe de ensaio 3 (100km/h), comprimento total de 12m, e conforme
normas NBR 6971 e NBR 15486

CJ

5,0

24.375,00

121.875,00

5,0

24.375,00

121.875,00

Valor do BDI =>

36.367,50

RESPOSTA EMAP:
Submetida o presente questionamento ao conhecimento da Gerência de Manutenção da
EMAP, esta Gerência informou que os códigos estão destacados em vermelho, conforme imagem abaixo:
5.16.38

404

Próprio

17 Próprio

Fornecimento e instalação de Terminal absorvedor de impacto de abertura para defensa metálica,
conforme nomra EN 1317-4, classe de ensaio 3 (100km/h), comprimento total de 12m, e conforme
normas NBR 6971 e NBR 15486

CJ

5,0

24.375,00

121.875,00

Fornecim ento e instalação de Term inal absorvedor de im pacto de abertura para
defensa m etálica, conform e nom ra EN 1317-4, classe de ensaio 3 (100km /h),
com prim ento total de 12m , e conform e norm as NBR 6971 e NBR 15487

CJ

5,0

24.375,00

121.875,00

QUESTIONAMENTO 02:
“- O item 5.17 tem alguns itens que estão zerados.”
RESPOSTA EMAP:
De acordo informação da GEMAN, os itens que estão zerados não serão obrigados a
apresentação de proposta.
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QUESTIONAMENTO 03:
“- O item 7.101 também tem suas quantidades zeradas”
RESPOSTA EMAP:
Resposta semelhante a do questionamento 02.
São Luís/MA, 06 de junho de 2018.
Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP
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