
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

 

2º AVISO DE REABERTURA DA LICITAÇÃO PÚBLICA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021-EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – 

EMAP, por meio da Comissão Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público 

aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021 - EMAP, , do tipo 

Menor Preço, no modo de disputa aberto, com orçamento sigiloso, suspenso no dia 

17/06/2022, será realizado no dia 05/07/2022, às 09:30 horas, Hora de Brasília, 

por meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-

e.com.br, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

continuados de gerenciamento de resíduo sólido classe II, com fornecimento de 

materiais, abrangendo limpeza, asseio, conservação, segregação, acondicionamento, 

roço, capina, armazenamento, controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e 

destinação final dos resíduos sólidos não perigosos, alocados em 2 (dois) lotes 

distintos: LOTE 1: EDIFICAÇÃO; e LOTE 2: INFRAESTRUTURA E 

VEGETAÇÃO, de acordo com o constante no Processo Administrativo Eletrônico 

n.º 3037/2021 - EMAP, de 15/10/2021 e especificações e condições do Edital e seus 

Anexos, e em conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos 

da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 13.303, de 30 

de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos 

sítios www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link 

Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, 

mediante solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 

08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Fones: (98) 3216-6533/3216-

6531/3216-6532 e 3216-6028. Esclarecimentos e informações adicionais serão 

prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link 

emap/transparência/licitações, e ou notificação direta através de Fax ou Carta ou e-

mail.  Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533. 

 

São Luís – MA, 28 de Junho de 2022. 

 

 

Maria de Fátima Chaves Bezerra 

Pregoeira da EMAP 
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