
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

ERRATA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 - EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

torna público aos interessados a ERRATA relativa ao Edital da Licitação Pública do 

Pregão Eletrônico nº 012/2019 - EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa para 

manutenção, fornecimento de peças sobressalentes e calibração de balanças 

rodoviárias digitais, com comprovação metrológica, instaladas no Porto do Itaqui, em 

São Luís do Maranhão, nos seguintes termos: 

1) No subitem 8.7.2, Onde se lê: Prova de inscrição ou registro da licitante, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA que comprove atividade 

relacionada com o objeto; Leia-se: 8.7.2 Prova de inscrição ou registro da licitante, 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais – CFT, que comprove atividade relacionada com o 

objeto da licitação; 

2) No subitem 8.7.3.1, Onde se lê: A comprovação de vínculo do profissional com a 

licitante deverá ser feita por meio de Prova de Registro da empresa no CREA em que 

figure o profissional disponibilizado como responsável técnico ou Registro em 

Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou ART/RRT de Cargo ou 

Função ou Contrato Social, no caso de Sócio ou Proprietário; Leia-se: 8.7.3.1. A 

comprovação de vínculo do profissional com a licitante deverá ser feita por meio de 

Prova de Registro da empresa no CREA e/ou no Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais – CFT em que figure o profissional disponibilizado como responsável 

técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou 

ART/RRT de Cargo ou Função ou Contrato Social, no caso de Sócio ou Proprietário; 

 

São Luís – MA, 24 de Julho de 2019. 

 

 

Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho 

Gerente de Compras e Contratos da EMAP 

 


