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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 – 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 Operações da EMAP, RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa 
ÂNCORA MANUTENÇÃO & SERVIÇOS, sobre item do Edital da Licitação Pública PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 004/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de apoio operacional no Porto do Itaqui, em São Luís/MA. Dessa forma, prestam-se 
os seguintes esclarecimentos: 
 
1. Pode a Administração Portuária disponibilizar aos licitantes cópia da planilha de 
composições em Excel, com as respectivas fórmulas? 
Resposta: a planilha foi disponibilizada no site: https://www.emap.ma.gov.br/transparencia/licitacoes 
Informa-se, contudo, que é de inteira responsabilidade do licitante o preenchimento do documento. 
 
2. O empregado ferista será pago na Planilha de Preços da Administração Portuária? Se for 
pago, em qual linha será feita o referido pagamento? 
Resposta:  O empregado ferista está previsto na planilha, considerando a seguinte interpretação: 
mensalmente as férias acrescidas de 1/3 constitucional, estão sendo pagas, o que garante ao término de 
12 meses, o período ao gozo, portanto, o afastamento do empregado do seu posto, o que irá substitui-lo 
receberá o salário que será pago ao posto do mês. 
 
3. O Acordo Coletivo utilizado nesse Edital de Licitação é de 2019/2020, já existe um novo? Se 
existe, poderia fornecer?[ 
Resposta:  Não existe o novo ACT. O válido é o que consta no edital, vez que a data base da categoria é 
maio. 
 
4. Não será pago adicional noturno? 
Resposta: O TR prevê cargos diurnos e noturnos, e prevê o pagamento do adicional noturno às equipes 

que trabalham no turno de 19:30 a 07:30. Devendo a proponente acrescentar os adicional noturno às 

equipes noturnas na sua proposta, deixando de preencher este item para as equipes diurna. 

 

São Luís/MA, 11 de março de 2021. 
 
 

Vinicius Leitão Machado Filho 
Pregoeiro da EMAP 
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