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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2017 – EMAP 
 
 O Pregoeiro da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 
4.1 do Edital, torna público aos interessados RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela 
empresa LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA, sobre o Edital da Licitação Pública do 
Pregão Eletrônico Nº 017/2017 – EMAP, cujo objeto é a contratação de uma empresa especializada para 
ministrar Treinamento “in company” customizado para EMAP, incluindo Treinamento de Desenvolvimento 
Gerencial para a liderança da EMAP e Treinamento Comportamental para colaboradores da EMAP 
 
PERGUNTA 1: 
 
Item 16 do Anexo I – Visita Técnica. Segundo nossa leitura o procedimento de visita técnica as 
dependências da EMAP é opcional a cada licitante. Nosso entendimento está correto? 

 
RESPOSTA EMAP: 
 
Sim, a visita técnica poderá ser realizada pela empresa que tenha interesse em maiores esclarecimentos 
sobre conteúdo programático. 
 
 
PERGUNTA 2: 
 
Anexo IV – cláusula 6ª (Minuta do Contrato). A Minuta do Contrato estipula que os pagamentos ocorrerão 
ao término de cada módulo, ao passo que no Anexo II (Modelo de Proposta...) consta o valor unitário por 
turma, sendo que para cada turma haverá 2 (dois) módulos de treinamento. 
Nesse caso, devemos considerar que os pagamentos ocorrerão pelo total de carga horária do módulo, 
dividindo o valor global por turma? Ex: Uma turma de 24 horas, sendo 1 módulo de 16 horas e 1 módulo 
de 8 horas. Pagamento: Valor por turma dividido por 24 horas totais, multiplicado por 16 horas do 1º 
módulo e, para o segundo pagamento, o saldo remanescente. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA EMAP: 
 
Para melhor entendimento quanto à elaboração da proposta de preço e forma de pagamento, foi alterado 
o anexo II. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a realização de cada módulo o qual será 
considerado o total de turmas X carga horária X preço unitário.  
Preço unitário: Valor total dos serviço/carga horária total. 
 
 

São Luís/MA, 01de agosto de 2017. 
 

 
Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL e Pregoeira da EMAP 

 


