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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - 

EMAP 

 

AVISO DE ADIAMENTO E RETIFICAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2014-EMAP 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - 

EMAP, através da Comissão Setorial de Licitação - CSL, torna público aos 

interessados que procedeu o adiamento da sessão pública e retificação do valor 

estimado da contratação objeto da Concorrência nº 002/2014-EMAP, relativa à 

contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços 

de aprofundamento das áreas de atracação dos berços 100 ao 104, Bacia 

evolução - 1 e canal de aproximação dos referidos berços do Cais Comercial e 

da Bacia de evolução - 2 do Porto do ITAQUI, com alargamento de 50 metros 

da bacia de evolução no sentido do paralelo das boias 1 e 3, com base nas Leis 

Vigentes e demais normas pertinentes do Porto do Itaqui, em São Luis – MA, 

passando o valor total máximo estimado da contratação de R$ 64.767.553,42 

(sessenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e 

cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), para R$ 64.374.523,42 

(sessenta e quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e 

três reais e quarenta e dois centavos), de acordo com o constante no Processo 

Administrativo nº 0598/2014-EMAP, de 25.04.2014, e especificações do Edital 

e seus Anexos, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações. A data da Sessão Pública fica adiada para às 10:00 horas, horário 

de Brasília-DF, do dia 18 de Junho de 2014, ou no primeiro dia útil 

subsequente, na hipótese de não haver expediente na EMAP nesta data, sendo 

realizada 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. O 

Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, no sítio 

www.emap.ma.gov.br, nos Links Transparência / Licitações, podendo ainda ser 

obtido gratuitamente (mediante apresentação de mídia de armazenamento) na 

CSL/ EMAP, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 

horas. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos 

interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, nos Links Transparência/Licitações 

e ou notificação direta através de e-mail, Fax ou Cartas, até cinco dias úteis 

anteriores à data de abertura dos envelopes de documentos de habilitação. 

Telefones: (98) 3216.6533, 3216.6531 e 3216.6532. 

São Luís – MA, 15 de Maio de 2014. 

 

 

Jacqueline Campos Alves Costa 
Presidente da CSL/EMAP 
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