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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇO E 

DE CONTINUIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL N°021/2017-EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados que, com base nos termos da 

Lei Federal n.º 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93, nos 

termos do Edital do Pregão Presencial nº 0021/2017-EMAP, e na Informação do 

Pregoeiro, constante da Ata da Sessão Pública realizada no dia 05/04/2017, de que a 

proposta ajustada ao lance deverá levar em consideração a Convenção Coletiva de 

Trabalho 2017/2018, procedeu a análise da proposta de preço apresentada pela empresa 

E.R - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-ME, tendo-se chegado ao seguinte 

resultado: Foi desclassificada a empresa E.R - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

EIRELI-ME, por não prever na sua proposta o disposto na Sumula 444 TST, tampouco 

o disposto na Clausula Nona – Horas Extras, da Convenção Coletiva de Trabalho 

2018/2019, não demonstrado o cumprimento tanto da Convenção Coletiva 2017/2018 

quanto a Convenção Coletiva 2018/2019; e por não prever provisionamento de 

substituição de férias nas provisões relativas a férias e décimo terceiro salário. Em vista 

a desclassificação da empresa E.R - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-ME, fica 

convocada a empresa NÓRCIA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, segunda 

classificada, para apresentar sua proposta de preços ajustada ao lance, até às 17:00 horas 

do dia 24/04/2018, de acordo com o Edital, bem como livre das ocorrências 

discriminadas na Ata da Sessão fechada deste pregão realizada no dia 27/03/2018. A 

próxima sessão de continuidade deste pregão será realizada às 10:00 horas, do dia 

26/04/2018, no Auditório da EMAP, localizado na sede da EMAP, no Porto do Itaqui, 

em São Luís-MA, quando a proposta da empresa NÓRCIA VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL EIRELI-ME será disponibilizada a todos os licitantes para análise. 

Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados através do 

sítio www.emap.ma.gov.br, nos links Transparência/Licitações ou notificação direta 

através de Fax ou Carta ou na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 

horas e das 13:00 às 17:00 horas. Telefones: (98) 3216-6531 e 3216-6532. 

São Luís – MA, 19 de Abril de 2018. 

 

João Luís Diniz Nogueira 

Pregoeiro da EMAP 


