GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE 1ª ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019-EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP,
torna público aos interessados que procedeu alteração nos termos do subitem 1.2.1 –
Cancela Braço Móvel, do Anexo I – Termo de Referência do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 003/2019 - EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de equipamentos para controle e automação de acesso
de pessoas e veículos, incluindo todos os serviços de licenciamento, instalação,
configuração e implantação destes equipamentos integrados aos sistemas de Controle de
Acesso e Gestão Portuária, utilizados pela Empresa Maranhense de Administração
Portuária-EMAP, Autoridade e Administração do Porto Organizado do Itaqui, em São
Luís/MA, passando a ter a seguinte redação: Onde se lê: ● Grau de proteção no mínimo
IP65, Leia-se: ● Grau de proteção no mínimo IP54.
A data da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019-EMAP, marcada
para o dia 25/01/2019, às 14:00 horas, fica marcada para as 14:00 h, hora local, do dia
07 de Fevereiro de 2019, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver
expediente na EMAP nesta data, no Auditório da EMAP.
A 1ª versão alterada do Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no sítio
www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/licitações, podendo ainda ser adquirida
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. Telefones: (98) 3216.6518 / 3216.6531 e 3216.6532.
São Luís – MA, 23 de Janeiro de 2019.

Maykon Froz Marques
Substituto da Presidente da CSL/EMAP
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