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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 – EMAP 
 

 A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, por 
intermédio da Pregoeira, torna público aos interessados RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito 
pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA sobre o Edital da Licitação Pública PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 008/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
25 (vinte e cinco) aparelhos de TV de 50 polegadas ou superior, 25 (vinte e cinco) suportes de parede articulados 
para TV até 55 polegadas, 25 (vinte e cinco) cabos HDMI 2.0 – 4k ,01 (uma) mesa digitalizadora e 01 (uma) caixa 
de som 
 
QUESTIONAMENTO 1 
Somos uma empresa localizada em Brasília - DF, temos muito interesse em participar da presente licitação em 
exclusividade do Lote 01, mas devido todo um custo que deverá ser considerado no momento da formação do 
preço, por inclusão da entrega, custo de deslocamento dentre outros, precisamos ter uma noção se será ou não 
viável participarmos do certame, lembrando que temos custo, seja monetário e temporal em cada participação de 
pregões, desta maneira peço gentilmente nos revelar o custo estimado da contratação do Lote 01. Seria possível 
informar custo unitário dos itens? 
 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 
Conforme disposição do subitem 1.2 do edital, o orçamento previamente estimado para a contratação do objeto do 
Pregão Eletrônico nº 008/2021 será tornado público apenas e imediatamente após a adjudicação do objeto. Em 
complemento, o subitem 1.2.1 faculta a abertura do sigilo do orçamento na fase de negociação de preços com o 
primeiro colocado, desde que em ato público e devidamente justificado, no intuito de assegurar a efetividade da 
negociação. Desta forma, não temos como atender a sua solicitação. 
 
Caso tenha interesse em participar da licitação PE 008/2021, sugiro que ao precificar cada item que compõe a 
proposta preços, considere todos os custos para a realização do fornecimento do objeto, conforme dispõe a alínea 
‘c” do subitem 5,5 do Edital, em tela: 
 

Planilha de preços, expressos em Reais (R$), com base no quantitativo de todos os 
itens do Anexo II - Modelo de Proposta, deste Edital, compreendendo a descrição do 
produto, marca, indicação de quantidade, preço unitário e preço total, já incluídos todos 
os itens de despesas suportados pela licitante e tributos porventura existentes, seja qual 
for o título ou a natureza (mão-de-obra, honorário, equipamentos, alimentação, 
transporte, passagem, hospedagem, EPI’s, materiais, serviços, impostos, taxas, fretes, 
encargos sociais, locais, comerciais, trabalhistas e tudo mais que possa influenciar no 
custo final do objeto da licitação); 

 
QUESTIONAMENTO 2 
Para os equipamentos do lote 01, a garantia será on site ou balcão? 
 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 
A garantia é Balcão 

São Luís/MA, 19 de março de 2021. 
 

Maria de Fátima C Bezerra 
Pregoeira da EMAP 


