
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

AVISO DE RESULTADO E DE DATA DE SESSÃO PÚBLICA 

LRE PRESENCIAL Nº 007/2019-EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

por meio da Comissão Setorial de Licitação, torna público aos interessados que, com 

base nas disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da EMAP; da Lei 

Federal n° 13.303/2016; do Edital da Licitação Pública Presencial LRE N° 007/2019 – 

EMAP; e do Parecer Técnico emitido pela Gerência de Projetos da EMAP (GEPRO), 

procedeu a análise e julgamento da proposta de preços apresentada, cuja verificação da 

efetividade das propostas foi feita exclusivamente em relação à proposta mais bem 

classificada, na forma do subitem 8.3 do edital e §1º, art. 56 da Lei Federal n° 

13.303/2016. Após a análise, chegou-se ao seguinte resultado: a empresa ATHIE 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, proposta mais bem classificada após a 

inabilitação da 1ª colocada, com o valor total de R$ 201.176,95, apresentou proposta de 

preços de acordo com o edital, porém com valores unitários superiores ao estimado pela 

EMAP para os itens 1.1.1, 1.2.6, 2.1, 3.2, 3.3, 4.4.3, 4.9.6, 4.11.1, 4.13.1.9, 4.13.1.11 e 

4.15.2. Por esta razão, será realizada negociação da proposta, na forma do subitem 8.4 

do edital. Diante do resultado, a comissão convoca os licitantes para continuidade da 

licitação em epígrafe, cuja sessão ocorrerá às 13:30h do dia 20/02/2020, no auditório da 

EMAP, localizado no Prédio Sede da EMAP, situado na Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 

65.085-370, Porto do Itaqui, São Luís/MA, quando, na oportunidade, negociar-se-á com 

a empresa ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, bem como serão 

realizados os demais procedimentos inerentes ao certame. Esclarecimentos e 

informações adicionais serão prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, 

no link transparência/Compras, e ou notificação direta através de Fax ou Carta ou e-

mail. Telefones: (98) 3216.6533/3216.6531 e 3216.6532. 

 

São Luís – MA, 13 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL/EMAP 

 

 


