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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021-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 Coordenadoria de Meio 
Ambiente da EMAP, RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa PARTNERS 
COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, sobre itens do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
031/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria 
para execução das Atividades de Educação e Conscientização Socioambiental promovidas pela EMAP, inclusive 
campanhas e outros eventos relacionados ao tema destas. Dessa forma, prestam-se os seguintes esclarecimentos: 
 
1) Quantas palestras e/ou oficinas deverão ser feitas? Onde deverão ser realizadas? 
 
Resposta: 
A princípio, espera-se a realização de ao menos 13 (treze) palestras, estando três vinculadas aos eventos alusivos 
ao Dia da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia do Consumo Consciente, podendo ser realizadas no Porto do 
Itaqui (Auditório da Sede da Emap, outras dependências da EMAP ou de outras empresas dentro da poligonal do 
Porto do Itaqui) ou nos Terminais Externos de Passageiros (Ponta da Espera e Cujupe). 
As outras 10 (dez) palestras serão realizadas em instituições da área Itaqui Bacanga, com a finalidade de educação 
ambiental. 
Ressalta-se que o Próprio Termo de Referência deixa a possibilidade de ajustes em relação à essas atividades, 
podendo o número ser diminuído ou acrescido mediante proposta de atividades para alcance dos objetivos para 
cada uma das atividades descritas no item 2.1.2 
 
2) Os troféus como serão ser? Tamanho? Cor? 
 
Resposta: 
Não há ainda o modelo com especificações a serem utilizadas para a fabricação do troféu. 
Usualmente a EMAP elabora troféus em acrílico, com base de madeira, em tamanho não superior à 20x 20x5 cm. A 
Arte e, portanto, cor demais informações visuais, conforme estabelecido no próprio TR serão alinhados junto ao 
vencedor certamente cumprindo exigências do item 2.2.5.4 do Termo de Referência. 
 
3) Quanto às viagens, qual a periodicidade? 
Resposta: 
O único item do TR que faz menção à “viagens” está na frase “Os terminais de Cujupe e Ponta 
da Espera funcionam como terminais de operação de Ferryboats, nos quais ocorrem viagens diárias entre os 
Terminais de Passageiros da Ponta da Espera, em São Luís e de Cujupe, no município de Alcântara.” Portanto, pelo 
entendimento do expresso no TR em relação ao questionamento da empresa, nossa resposta é: a periodicidade de 
visitações nos terminais externos, incluindo Cujupe e, portanto com necessidade de travessia via Ferry-boat, seguirá 
o cronograma apresentado no item 6 do Termo de Referência, principalmente no que se refere às atividades 1 à 4. 
 
4) Qual a quantidade de exemplares da revista? 
Resposta: 
A revista será virtual. 

São Luís/MA, 25 de janeiro de 2022. 
 

João Luís Diniz Nogueira 
Pregoeiro da EMAP 


