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

LRE ELETRÔNICA Nº 008/2021 – 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/EMAP, resposta ao pedido de esclarecimento 
feito pela empresa ENGEDUX, quanto ao Edital da Licitação Eletrônica LRE nº 008/2021 – EMAP, cujo 
objeto é a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de inspeção de estruturas e 
edificações, Assessoramento e Desenvolvimento de Relatórios, Estudos, Laudos de estruturas e 
edificações da Empresa Maranhense de Administração Portuária, elaboração de projetos básicos para 
execução dos serviços apontados como necessários pelos laudos e estudos elaborados, no Porto do 
Itaqui, São Luís/MA. Sobre o questionamento, presta-se o seguinte esclarecimento: 
 
1. 
Solicitamos a disponibilização das Composições dos Custos Unitários de todos os itens da Planilha 
Orçamentária para que possamos atender ao item "7.1 d" do edital 
 
Resposta:  
Conforme a área técnica, trata-se de um serviço especializado (Inspeção e projeto) o qual o preço de 
referência foi obtido através de cotações com fornecedores do ramo, desta forma, não há composições de 
custo unitário a serem disponibilizadas. Cada fornecedor deverá elaborar sua própria composição para 
cada atividade do objeto a ser contratado, não esquecendo da Mão-de-obra e equipamentos quando 
necessário (exemplo: equipamentos de mergulho, entre outros). 
 
 
2.  
Solicitamos a disponibilização dos limites de desembolso (percentual) previstos no cronograma de 
referência da EMAP para que possamos atender ao item "7.1 g" do edital. 
 
Resposta:  
O percentual de desembolso deverá ser coerente com o critério de medição publicado, não havendo 
portanto um limite percentual mês a mês. 
 
 

São Luís/MA, 05 de julho de 2021. 
 
 

Caroline Santos Maranhão 
Presidente da CSL/EMAP 
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