
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

 

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA E CONVOCAÇÃO DE LICITANTES 

REMANESCENTES DA CONCORRÊNCIA Nº. 005/2018-EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

através da Comissão Setorial de Licitação, torna público aos interessados que, em face 

do declínio de assinatura do contrato administrativo nº 107/2018/00-EMAP,              

decorrente da Concorrência nº. 005/2018-EMAP, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para recuperação e conservação do pavimento asfáltico das áreas 

de responsabilidade da EMAP no Porto do Itaqui, no Terminal de ferryboats da Ponta 

da Espera e Terminal do Cujupe, pela empresa EDECONVIAS CONSTRUÇÕES E 

LOCAÇÕES LTDA, e em conformidade com o art. 64, §2º da Lei nº. 8.666/93 e 

subitem 12.2 do Edital deste certame, CONVOCA os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, classificada em 2º lugar no certame, e GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA, classificada em 3ª lugar no certame para comparecerem, no auditório da EMAP, 

localizado na Avenida dos Portugueses, s/n, Porto do Itaqui, em São Luís – MA, no dia 

21/02/2019, às 14:00 horas, horário local, quando será realizada sessão pública para 

oportunizar à empresa 2ª classificada manifestar o interesse em contratar o objeto do 

presente certame com a EMAP nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços apresentados, em conformidade com o ato 

convocatório e o art. 64, § 2.º da Lei n.º 8.666/93. Na referida sessão também será 

observado o disposto no subitem 8.2.6 do Edital, tendo em vista que a licitante 3ª 

classificada no certame está credenciada como ME/EPP e sua proposta está dentro do 
intervalo de até 10% (dez por cento) da proposta mais bem classificada, após o decínio 

da vencedora da licitação, apresentada por empresa não beneficiária do direito de 

preferência. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados 

no sítio www.emap.ma.gov.br, no link transparência/licitações, e/ou notificação direta 

através de Fax ou Carta ou e-mail.  Telefones: (98) 3216.6531, 3216.6532 e 3216.6533. 

 
São Luís – MA, 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL/EMAP 

 

 

 


