
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

ERRATA 

LICITAÇÃO LRE PRESENCIAL Nº 001/2021 - EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 
torna público aos interessados a ERRATA relativa ao Anexo I – BRIEFING – do 

Edital da Licitação Pública 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, nos seguintes termos: 

1)  No Anexo I – BRIEFING – do Edital, item 2 - Vantagens Competitivas do Porto 

do Itaqui, no campo “Infraestrutura”, página 49, onde se lê: “O Porto de Itaqui 

possui 8 berços operacionais com profundidades que variam de 10-19 metros”, 

Leia-se: “O Porto de Itaqui possui 8 berços operacionais com profundidades que 

variam de 12 a 19 metros”; 

2) No Anexo I – BRIEFING – do Edital, item 2 - Vantagens Competitivas do Porto 

do Itaqui, no campo “Infraestrutura”, página 49, onde se lê: “Os oito berços do 

Itaqui possuem entre 13 e 19 metros de profundidade”, Leia-se: “Os oito berços 

do Itaqui possuem entre 12 e 19 metros de profundidade” 

3) As demais condições do Edital e seus anexos, inclusive a data de abertura do 

certame, permanecem inalteradas. 

 

São Luís – MA, 17 de setembro de 2021. 
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Presidente da CSL/EMAP 


