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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 – 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 MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA, sobre item do Edital da 
Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 – 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. “Existe uma especificação mais detalhada do tipo do armário tipo, tamanho? Pois no item 
13.4. “Quanto ao fornecimento de equipamentos e outras obrigações, Subitem e) Disponibilizar 
armários em aço conforme padrão indicado pela Contratante para uso dos empregados 
terceirizados” 
Resposta: Não é exigido um tipo específico de armário de aço, mas esses devem atender 15 empregados, 
sendo um espaço para cada. 
 
 
2. No mesmo item acima alínea g) relata que “ Fornecer aos empregados cartão de proximidade 
para acesso a todas as áreas do Porto, a critério da EMAP” Existe um custo para aquisição deste 
item? 
Resposta: Os cartões não são adquiridos junto à EMAP. A contratada deverá comprá-los no mercado, 
juntamente com o crachá; eles constituem a identificação do trabalhador para acesso à empresa.    
 
3. Item 13.3 – Subitem h) relata que: “Fornecer transporte fretado/próprio” – Essa referência de 
transporte fretado refere-se a Ferry Boats ou existe algum outro tipo de transporte que não seja 
ônibus? 
Resposta: A referência de transporte fretado é relativa a ônibus específico para a condução dos 
empregados ao local de trabalho.  Embora o exercício de algumas funções demande a utilização de ferry 
boat, não há custo para a contratada nessa situação.   

 

São Luís/MA, 08 de janeiro de 2021. 
 

Maykon Froz Marques 
Pregoeiro da EMAP 


