GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
LICITAÇÃO LRE PRESENCIAL Nº 001/2021-EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP,
por meio da Comissão Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público aos
interessados que a Presidência da EMAP, com base na Informação da Comissão Setorial
de Licitação – CSL/EMAP e nos termos do Parecer de Jurídico nº 014/2022GEJUR/EMAP, DEU PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
empresa GRITO PROPAGANDA EIRELI , referentes à Licitação LRE PRESENCIAL
Nº 001/2021-EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, cujo objeto inclui
a concepção e elaboração de peças publicitárias – criação e produção de conteúdos
impressos e audiovisuais especializadas nos métodos, na arte e nas técnicas
publicitárias, estudo, concepção, execução e distribuição de propaganda aos veículos de
comunicação, contemplando, ainda: o estudo, a concepção, a execução interna, a
supervisão da execução externa (produção) e a distribuição de campanhas e peças
publicitárias que envolvam ou não veiculação, o desenvolvimento, execução e
elaboração de marcas e expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos
de comunicação visual que se fizerem necessários dentro do processo de criação de
campanhas e peça, possibilitando a participação da supracitada empresa nas demais
fases do certame. Em vista a decisão anterior, informamos que daremos continuidade à
LRE PRESENCIAL Nº 001/2021-EMAP, submetendo à Subcomissão Técnica a
documentação dos invólucros nº 01 e nº 03, comunicando posteriormente os licitantes
sobre a análise e julgamento dos mesmos e a futura data de sessão para continuidade do
certame. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no
sítio www.emap.ma.gov.br, no link transparência/Compras, e ou notificação direta
através de Fax ou Carta ou e-mail. Telefones: (98) 3216.6533/3216.6531 e 3216.6532.
São Luís – MA, 12 de janeiro de 2022.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP

