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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO APRESENTADO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017-EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados que com base nos termos da Lei 

Federal n.º 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93, nos termos 

do Edital do Pregão Presencial nº 024/2017-EMAP, que em vista as observações do 

representante da empresa SAFEMED MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO 

LTDA de que a empresa SELPEMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP deixou de 

apresentar documento emitido pelo conselho que comprova a responsabilidade técnica 

de um dos profissionais apresentados no rol de documentos, conforme subitem 8.9.1 do 

edital, e do representante da empresa ECO CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA que 

observou a ausência da certidão de comprovação de responsbilidade técnica emitida 

pelo CRM, foi feita diligência junto ao Conselho Reginal de Medicina do Maranhão –

CRM/MA e ao site Conselho Federal de Medicina –CFM, comprovando que o Dr. 

Eduardo Afonso Barros Ferreira de Faria é o responsável técnico da empresa 

SELPEMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP. O Pregoeiro constatou que na Sétima 

Alteração Contratual de Consolidação apresentada na licitação pela empresa 

SELPEMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP, datada de 03/04/2017, em sua 

Cláusula Sexta, consta que a responsabilidade técnica pela execução dos serviços 

profissionais prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais, estará a 

cargo do sócio Eduardo Afonso Barros Ferreira de Faria. Procedeu-se a análise e 

julgamento dos documentos de habilitação apresentadas pela licitante SELPMED 

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP, constatando-se que a empresa SELPMED 

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP apresentou os documentos de habilitação de acordo 

com o exigido no Edital, tendo a mesma sido declarada habilitada e vencedora do 

Pregão Presencial nº 024/2017-EMAP com o valor o total de R$ 125.999,00 (cento e 

vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais). O Pregoeiro solicitou a 

divulgação deste resultado no site da EMAP e na próxima sessão deste Pregão que 

ocorrerá no dia 06/11/2017 às 14 horas, na Sala de Vídeo 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 3216.6532. 

São Luís – MA, 03 de novembro de 2017. 

 

 

João Luís Diniz Nogueira 

Pregoeiro da EMAP 

 

 


