
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

CONCORRÊNCIA N° 003/2019-EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

por meio da Comissão Setorial de Licitação, torna público aos interessados que, com 

base na Lei Federal n.º 8.666/93 e no Edital da CONCORRÊNCIA Nº 003/2019-

EMAP, cujo objeto é cessão de uso onerosa de 02 (duas) salas no Terminal do 

Cujupe, em Alcântara – MA, a serem exploradas livremente, desde que não se 

instale nada relacionado a venda de produtos alimentícios, conforme Termo de 

Referência constante do Anexo I e Memorial Descritivo no Anexo XI do 

instrumento convocatório, procedeu a análise e julgamento da proposta de preços 

apresentada pela licitante MERCANTIL VERAS EIRELI, tendo-se chegado ao seguinte 

resultado: foi declarada classificada por apresentar propostas de preços de acordo com 

as exigências do edital, com valor mensal  de R$ 560,00, totalizando o valor de R$ 

33.600,00 para o período de 60 meses, para o Lote 1 e valor mensal  de R$ 560,00, 

totalizando o valor de R$ 33.600,00 para o período de 60 meses, para o Lote 2. Diante 

do resultado, fica declarada vencedora da CONCORRÊNCIA Nº 003/2019-EMAP a 

empresa MERCANTIL VERAS EIRELI, com o valor total de R$ 33.600,00 (trinta e 

três mil e seiscentos reais) para o período de 60 meses, para o Lote 1 e o valor de R$ 

33.600,00 para o período de 60 meses, para o Lote 2. Fica aberto o prazo recursal na 

forma da lei n° 8.666/93, a partir da publicação deste aviso no DOE-MA, encontrando-

se os autos à disposição dos interessados. Esclarecimentos e informações adicionais 

serão prestados aos interessados através do sítio www.emap.ma.gov.br, nos links 

Transparência/Licitações ou notificação direta através de Fax ou Carta ou na 

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

Telefones: (98) 3216.6518, 3216.6531, 3216.6532 e 3216.6533. 

 

São Luís – MA, 04 de novembro de 2019. 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL/EMAP 

 


