EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 001 /2022 – 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 sétimo pedido de esclarecimento feito pela empresa
KPE ENGENHARIA, referente à Licitação Eletrônica LRE nº 001/2022 – EMAP - cujo objeto é a contratação de
Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis, contemplando:
infra, meso e superestruturas, sistema de combate a incêndio, rede de abastecimento de água e energia elétrica,
infraestrutura para bunker (abastecimento de navios), fornecimento de energia elétrica e água potável aos navios;
sistema de drenagem pluvial, tratamento de efluentes sanitários, construção de banheiro e guarita, rede de CFTV,
SPDA. Instalação de equipamentos; Comissionamento e Testes operacionais para o Berço 98 no Porto do Itaqui em
São Luís – MA. Sobre os questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos:
QUESTIONAMENTO
Em relação aos itens listados nas colunas, por não termos acesso a nenhum modelo já preenchido, gostaria de
solicitar a possibilidade de utilização em um dos dois seguimentos:
1) Utilizando a Planilha de Composições EMAP: Nesse caso, como preencher os campos Código, Banco,
Tipo...? É possível enviar algum modelo ou até mesmo responder por aqui?
2) Utilizando a Planilha de Composições KPE: Nesse caso, quais itens seriam fundamentais estarem
listados para enquadramento no padrão EMAP? Envio em anexo nosso modelo padrão (KPE) para
verificação se este estaria em consonância com os moldes da EMAP.

RESPOSTA
Com a revisão do Edital, a planilha de Composições de Custo unitário será entregue somente pela vencedora do
certame, responsável pela execução do objeto da licitação. A Licitante deve preencher a planilha orçamentária
sintética e a planilha de quantitativos mínimos publicadas anexas a versão mais recente do edital, conforme subitem
7.1 do edital.

São Luís/MA, 07 de julho de 2022.
Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP
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