
Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP | Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil                 AUTORIDADE PORTUÁRIA 
Av. dos Portugueses s/nº | CEP 65085-370 | Tel.: +55 (98) 3216-6531 | Fax: 3216-6028   
csl@emap.ma.gov.br | emap.ma.gov.br 

 

Página - 1 - de 2 

 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018 – EMAP 
 
 A Pregoeira da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP torna público aos 
interessados, com base na manifestação do setor técnico da EMAP, RESPOSTA A PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO feito pela empresa WTS ASSESSORIA LTDA ME, sobre itens do Edital da 
Licitação Pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018 – EMAP, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas para a prestação de serviços relativos à 
reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso cancelamento e fornecimento no âmbito do território 
nacional e internacional para deslocamento, a serviço da Empresa Maranhense de Administração 
Portuária (EMAP), do Presidente, Diretores, Empregados da EMAP, Membros do Conselho de 
Administração Portuária (CONSAD), Membros do Conselho de Autoridade Portuária (CAP) e demais 
hipóteses previstas na Portaria nº 228/2016-PRE, de 25/08/2016, que aprova procedimentos, critérios e 
valores de concessão de “Diárias” e “Passagens”, bem como de suas alterações conforme especificações 
constantes do Termo de Referência e a Minuta do Contrato, constantes dos Anexos I e IV do Edital. 
 
PERGUNTA 1: 
Ocorrendo igualdade de valores no envio das propostas, será feito  sorteio ou será considerado o envio 
em primeiro lugar? 
 
RESPOSTA 1:  
O COMPRASNET fará a classificação da proposta por ordem de cadastro, ainda que tenha os mesmos 
valores. 
 

PERGUNTA 2: 
Para a assinatura do contrato é necessário que o proprietário da empresa se desloque até o local ou o 
envio é feito via correspondência ou e-mail? 
 
RESPOSTA 2:  
A empresa adjudicatária poderá assinar o contrato na EMAP ou encaminhar pelos Correios ou qualquer 
outro meio o contrato assinado com firma reconhecida, caso haja algum impedimento de vir a EMAP. 
 

PERGUNTA 3: 
O cadastro da proposta no sistema comprasnet é o menor valor global, ou seja a soma do agenciamento 
(600 x1,20) = 720,00 + o valor anual estimado das passagens (R$ 499.356,00) que totaliza R$ 500.076,00, 
esse total é o valor  a ser cadastrado no sistema? 
 
RESPOSTA: 03: 
Certo 
 

PERGUNTA 4: 
Será aceito proposta inferior a R$ 499.356,00? 
 
RESPOSTA 4:  
Sim, isso pode ocorrer se for usada taxa negativa. 
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PERGUNTA 5: 
Quanto a exigência do item “11.1.1 d) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão 
(JUCEMA)´´, caso a agencia não esteja sediada em Maranhão, pode ser apresentado certidão da sede da 
empresa? 
 
Resposta 5:  
Esta exigência é somente para os empresários e as sociedades empresariais estabelecidos no Estado do 
Maranhão. 
 

PERGUNTA 6: 
Quanto a exigência do item “11.1.4.3. Declaração de que é possuidora de crédito perante todas as 
companhias brasileiras de transporte aéreo regular, e está autorizada a emitir bilhetes de passagens 
aéreas dessas companhias durante a vigência do contrato e se encontra em situação regular frente às 
respectivas entidades.” Essa exigência é uma declaração da própria licitante? 
 
RESPOSTA 6: 
Não, a declaração deverá ser das Cias Aéreas ou cópia do contrato vigente entre as Cias Aéreas e a 
Licitante. 
 

PERGUNTA 7: 
Quanto a exigência do item “11.1.4.3 Apresentação de Ato de registro perante a Internacional Air 
Transport Association (IATA), em nome do licitante, válido no ano de 2018.” Será aceito apresentação do 
IATA de agencia consolidadora? Segue e anexo explicação de participação de agencia consolidadora. 
 
RESPOSTA 7: 
Nosso contrato será com a Licitante vencedora e esta tem que estar apta a atender as exigências do 
Edital, não sendo permitido a terceirização dos serviços. A Licitante vencedora tem que estar apta 
a fornecer passagens e serviços internacionais sempre que acionada (24 horas). 
 

PERGUNTA 8: 
Será necessário posto de atendimento ou escritório na cidade do contratante? 
 
RESPOSTA 8: 
Não há necessidade de Posto de Atendimento ou escritório na cidade de São Luis. É imperativo 
atendimento 24 horas, por email, telefonia e/ou Whatsapp. 
 
 

São Luis, 23 de abril de 2018. 
 
 

Maria de Fátima Chaves Bezerra 
Pregoeira - CSL/EMAP 

 
 


