
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA N° 007/2021-EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP 

torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade Concorrência, tipo 

Maior Oferta, no dia 17/08/2021, às 09:30 horas, Hora Local, no Auditório da 

EMAP, localizado no Prédio Sede da EMAP, situado na Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 

65.085-370, Porto do Itaqui, São Luís/MA, para cessão de uso onerosa da Sala 07, 

com 20,12 m² (vinte vírgula doze metros quadrados), localizada no Centro de 

Negócios Engenheiro Júlio Rabelo, Porto do Itaqui, em São Luís/MA, para 

instalação de loja de conveniência, conforme Termo de Referência constante do 

Anexo I e Planta no Anexo X deste instrumento convocatório, com valor mínimo 

mensal a ser pago pela contratada pela cessão onerosa do objeto desta licitação, 

conforme a seguir: R$ 834,17 (sete oitocentos e trinta e quatro reais e dezessete 

centavos) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 30.030,12 (trinta mil e trinta 

reais e doze centavos) para o período de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o 

constante no Processo Administrativo nº 0406/2021–EMAP, de 05.03.2021, e 

especificações do Edital e seus Anexos, e em conformidade com a Lei Federal nº 

12.815/2013, Decreto Federal nº 8.033/2013, Resolução 2240/2011 – ANTAQ, Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, aplicando-se também os 

procedimentos determinados pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. 

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, 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.  Telefones: 

(98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533. 

 

 

São Luís – MA, 13 de julho de 2021. 

 

 

Flávia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho 

Gerente de Compras e Contratos da EMAP 


