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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018 – EMAP 
 
 A Pregoeira da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP torna público aos 
interessados, com base nas informações obtidas pela Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP, 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO feito pela empresa INNATO SISTEMAS DE GESTÃO, 
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, do Edital da Licitação Pública do Pregão Eletrônico Nº 
028/2018 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de Auditoria 
Ambiental de Conformidade Legal, em atendimento à Resolução CONAMA nº 306/2002 e à condicionante 
da Licença de Operação da EMAP. 
 
QUESTIONAMENTO 1: 
Para a execução dos serviços, pode ser 02 profissionais de forma presencial e 01 profissional para 
elaboração do Relatório de Auditoria, trabalhando na base da empresa?  
 
RESPOSTA 1: 
Sim, a logística de trabalho dos profissionais, incluindo as ações a serem desempenhadas por cada um, é 
de livre definição da contratada, desde que a equipe tenha, no mínimo, três profissionais no total, com 
formações em áreas distintas e relacionadas à área ambiental, a fim de garantir uma equipe 
multidisciplinar. 
 
 
QUESTIONAMENTO 2: 
Os profissionais podem se consultores da empresa e cujo vínculo seja através de pagamento por NF MEI? 
 
RESPOSTA 2: 
Sim, o vínculo dos profissionais com a empresa pode se dá através de declaração formal e assinada pelo 
profissional atestando a sua disponibilidade para a realização do serviço em questão, conforme subitem 
11.1.4.3 do Edital. Ademais será feita uma errata ao Edital com a inclusão das demais formas do vínculo 
profissional do responsável técnico com a licitante, conforme dispõe o Acórdão 1.446/2015, o Plenário do 
TCU, a saber: a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante poderá ser 
feita por meio de: apresentação de cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social do licitante ou 
contrato de prestação de serviço.  
 

São Luís/MA, 31 de outubro de 2018. 
 

 
Maria de Fátima Chaves Bezerra 

Pregoeira da EMAP 


