
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018-EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

através da Comissão Setorial de Licitação, torna público aos interessados que, com base 

nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, nas informações técnicas da Gerência de 

Projetos da EMAP, no Edital da Tomada de Preços nº 007/2018-EMAP, procedeu a 

análise e julgamento da proposta de preços apresentada pela empresa LUCENA 

INFRAESTRUTURA EIRELI, com o valor total de R$ 471.517,23, habilitada nesta 

fase do certame, tendo-se chegado ao seguinte resultado: foi declarada desclassificada a 

proposta de preços da empresa LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI, na forma dos 

subitens 7.13.1, 7.13.8, do edital, por apresentar para os itens 1.5, 1.9, 1.11, 1.12, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.6, 7.1, 7.2 e 7.5, especificações e/ou 

quantitativos divergentes do estabelecido no Edital; por deixar de apresentar as 

composições de custos relativas aos itens 1.5, 1.9, 1.11, 2.2, 2.5, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2 e 7.5, 

e por deixar de apresentar a planilha de encargos sociais horista; bem como por 

apresentar cronograma físico-financeiro incompatível com as etapas de trabalhos 

constantes do objeto da licitação.  Em vista a desclassificação da única licitante 

habilitada nesta fase do certame, bem como o disposto no subitem 7.14 do Edital e no § 

3º do art. 48 da Lei 8.666/93, será concedido à empresa LUCENA 

INFRAESTRUTURA EIRELI o prazo de 8 (oito) dias úteis, compreendidos entre os 

dias 05 a 12/09/2018, para a apresentação de nova proposta de preço de acordo com os 

termos do Edital e livre das causas que motivaram a sua desclassificação, tendo em vista 

a necessidade da EMAP em realizar os serviços o mais breve possível, eis que torna-se 

necessária a instalação desses elemento de segurança nas áreas compreendidas no objeto 

da licitação. Fica estabelecido que a nova proposta de preço não poderá possuir valor 

total superior à proposta anteriormente apresentada.  O recebimento da nova proposta se 

dará na próxima sessão desta Tomada de preços, que ocorrerá às 14 horas do dia 

12/09/2018, na Sala de Vídeo Conferência da EMAP. 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) 3216.6531 e 3216.6533. 

São Luís – MA, 30 de agosto de 2018. 

 

 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL/EMAP 

 

 

 

 

 


