GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO LRE PRESENCIAL Nº 001/2021-EMAP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA EMAP, através da Comissão Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que
realizará a LICITAÇÃO LRE PRESENCIAL Nº 001/2021-EMAP, modo de
disputa fechado, pelo critério de julgamento melhor técnica, no dia 19/10/2021 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 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, com valor estimado a ser pago pela execução dos
serviços objeto desta licitação de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), de
acordo com o constante nos Processos Administrativos nº 0444/2021-EMAP e
0445/2021-EMAP, de 10.03.2021, e especificações do Edital e seus Anexos, e em
conformidade com a Lei nº 12.232/2010, mediante a aplicação, de forma
complementar, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense
de Administração Portuária – EMAP 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 32166028. 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, 09 de agosto de 2021.
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