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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 – 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 ECOPEL SERVIÇOS EIRELI, sobre item do Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 006/2022 – 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 - O Edital informa o seguinte item: "Obs. Os valores acima, bem como os constantes das Planilhas de 
Composição de Custos, possuem como referência os acordos coletivos firmados entre a atual empresa 
prestadora desses serviços e o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do 
Maranhão – SINDPORT/MA (anexo deste Termo de Referência). " 
No entanto no termo de referência não existe tal anexo, diante do exposto solicitamos que nos seja 
enviado o Acordo Coletivo utilizado para a elaboração da planilha de custo e formação de preços. 
 
RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA DA EMAP:  
 
Os valores constantes do Planilha de Preço (item 8 do TR), foram estabelecidos com base no Art. 5º, 
Inciso 6º do Anexo I da IN 05/2017, os quais tiveram como referência o Acordo Coletivo de Trabalho (em 
anexo) celebrado entre o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Maranhão e 
a empresa Âncora Manutenção e Serviços LTDA.  
Essa exigência reside na importância que a EMAP concede ao fato de se propiciar remuneração 
compatível com o nível de exigência de uma empresa que: - Tem como Visão: Ser, até 2022, a empresa 
referência em gestão portuária no Brasil. - Possui seguintes certificações: ISO 9001- Gestão da Qualidade, 
ISO 4001- Gestão Ambiental e ISO 27001- Segurança da Informação. A conquista dessas certificações, foi 
resultado da atuação de quem trabalha na EMAP. Da mesma forma recertificações continuarão atreladas 
ao bom desempenho de quem já está aqui e das pessoas que vierem a ocupar cada posto de trabalho 
dentro dessa organização. 
 
Informo que o Acordo Coletivo solicitado se encontra disponível aos interessados no sítio da EMAP: 
www.emap.ma.gov.br, no link transparência/compras e no Licitações.e do Banco do Brasil.   
 

São Luís/MA, 28 de Abril de 2022. 
 
 

João Luís Diniz Nogueira 
Pregoeiro da EMAP 


