
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-EMAP 

 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP 

torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Maior 

Desconto, no dia 12/03/2019, às 10:00h – Hora de Brasília - DF, através do uso de 

recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, para a 

contratação de empresa de serviços especializados na Administração e Gerenciamento 

do fornecimento de medicamentos, leite especial para intolerância à Lactose ou Glúten e 

leites especiais para alergia alimentar, e suplementos nutricionais para diabéticos, e 

produtos dermatológicos, aos empregados da Emap e seus dependentes, além de 

reposição de medicamentos no ambulatório médico da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária – EMAP, conforme especificações do Termo de Referência, 

Anexo I do Edital, com valor máximo estimado para a contratação de R$ 868.193,95 

(oitocentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e três reais e noventa e cinco 

centavos), de acordo com o constante no Processo Administrativo nº 1.448/2018 - 

EMAP, de 13/09/2018 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em 

conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa 

Maranhense de Administração Portuária - EMAP, às disposições dos artigos 42 a 49 da 

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, à Lei Estadual n° 

10.403 de 29 de dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. 

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 

www.comprasnet.gov.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Licitações, 

podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da apresentação de 

dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), 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, 12 de fevereiro de 2019. 

 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL/EMAP 

http://www.comprasnet.gov.br/

