GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO E DATA DA SESSÃO DE
ABERTURA
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 001/2022 – EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por
intermédio da Gerência de Compras e Contratos da EMAP, torna público aos interessados
que procedeu alteração nos termos do edital da Licitação LRE ELETRÔNICA N°
001/2022 – EMAP, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada para elaboração
de projeto básico e executivo; execução de obras civis, contemplando: infra, meso e
superestruturas, sistema de combate a incêndio, rede de abastecimento de água e energia
elétrica, infraestrutura para bunker (abastecimento de navios), fornecimento de energia
elétrica e água potável aos navios; sistema de drenagem pluvial, tratamento de efluentes
sanitários, construção de banheiro e guarita, rede de CFTV, SPDA, sinalização horizontal e
vertical. Instalação de equipamentos; Comissionamento e Testes operacionais para o Berço
98 no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
1) A data de abertura da sessão pública da LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N°
001/2022 – EMAP fica marcada para as 09:30 h, hora de Brasília-DF, do dia 13 de
julho de 2022, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver
expediente na EMAP nesta data.
2) Esclarece-se que, conforme manifestação emanada pela unidade técnica responsável pela
elaboração do Projeto Básico e demais peças técnicas, as revisões decorridas visam apenas
esclarecer os questionamentos e inserir nos documentos as especificações do projeto, não
sendo acrescido/retirado documento relativo à qualificação técnica, nem modificado
critérios de proposta de preços, não havendo, assim, fator relevante que interfira na
apresentação das propostas. Informa-se, ainda, que os demais anexos do anteprojeto não
sofreram alterações.
3) A versão alterada do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio
www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser solicitados 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. Fone: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.
São Luís-MA, 30 de junho de 2022.

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

