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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA N° 001/2017-EMAP 

  

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

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

conformidade com os termos da Lei Federal nº 8.666/93 e com os termos do Edital da 

Concorrência n° 001/2017 – EMAP, na sessão realizada no dia 27/06/2017, procedeu a 

análise e julgamento das propostas de preços apresentadas pelas licitantes habilitadas na 

primeira fase da licitação em epígrafe, tendo-se chegado ao seguinte resultado: foram 

declaradas classificadas, por apresentarem proposta de preços de acordo com o Edital, 

todas as empresas habilitadas no certame na seguinte ordem: 1ª) NCA ENGENHARIA 

ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE SS LTDA, com o valor total de R$ 

660.000,00; 2ª) DTA ENGENHARIA LTDA, com o valor total de R$ 748.081,22; 3ª) 

PRDW BRASIL ENGENHARIA LTDA, com o valor total de R$ 935.550,00; 4ª) 

PLANAVE S.A – ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA, com o valor total 

de R$ 959.445,96; 5ª) EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE 

INFRAESTRUTURA LTDA, com o valor total de R$ 1.030.561,70; e 6ª) CERES 

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA LTDA-EPP, com o valor total de R$ 1.364.650,00, 

sendo declarada vencedora da CONCORRÊNCIA Nº 001/2017-EMAP a empresa: 

NCA ENGENHARIA ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE SS LTDA, com o 

valor total de R$ 660.000,00. Considerando o disposto no § 1° do art. 48 da Lei n° 

8.666/93 e subitem 7.12.3.1.1 do edital, e considerando que o valor proposto pela 

vencedora se enquadra nas situações previstas anteriormente, convoca-se a empresa 

NCA ENGENHARIA ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE SS LTDA para 

demonstrar a exequibilidade de seu preço até o dia 07/07/2017, cuja demonstração 

constituirá condição para manutenção da situação de vencedora do certame. 

Informamos que em vista à situação apresentada, o prazo para interposição de recurso 

será contado após a análise pela comissão da demonstração da exequibilidade do preço 

solicitada, quando a comissão emitirá novo aviso sobre o resultado da análise e dos 

procedimentos a serem adotados. 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, 28 de junho de 2017. 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL/EMAP 

 

 

 


