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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – EMAP 
 

 A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 do 
Edital, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados, com base na Manifestação da 
Gerência de Recursos Humanos da EMAP, RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela 
empresa DATA EMPREENDIMENTOS, sobre item do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 006/2022 – EMAP, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
terceirizados para atividades administrativas na EMAP. Dessa forma, prestam-se os seguintes 
esclarecimentos: 

1- As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS 

(LUCRO REAL) poderão cotar os percentuais que apresentem a média das alíquotas 

efetivamente recolhidas nos 12 meses anteriores à apresentação da proposta? Tendo em 

vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados 

com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, 

fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja 
inferior à alíquota dessas contribuições. 

RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA DA EMAP: 

Por ocasião da apresentação de suas propostas de preços, o percentual a ser adotado pela 

licitante em sua proposta comercial dependerá do regime tributário a que está submetida, 
devendo ser observado, contudo, o valor máximo estimado da presente licitação. 

2- Conforme item 8.8 do edital, haverá a possibilidade de visita técnica, no caso essas 

visitas técnicas serão obrigatórias? a empresa que não realizar deverá apresentar 

declaração de não vistoria? 

 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA DA EMAP:  
 
 A visita técnica não é obrigatória. Porém a licitante deverá apresentar a 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS LOCAIS ONDE SERÁ REALIZADA 

OS SERVIÇOS, constante do Anexo VI do Edital. 

  
 

São Luís/MA, 01 de Junho de 2022. 
 
 

João Luís Diniz Nogueira 
Pregoeiro da EMAP 


