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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2017-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, na manifestação da Gerência de Projetos da 

EMAP e no Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 004/2017-EMAP, procedeu a análise 

e julgamento da proposta de preço apresentada pela licitante CONSTRUTORA AP 

ENGETECH LTDA-ME, habilitada na primeira fase do certame, tendo-se chegado ao 

seguinte resultado: foi declarada desclassificada, na forma do subitem 7.12.1  do edital, 

a empresa CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA-ME, por apresentar preço 

unitário para os itens 1.4 e 5.9 da sua proposta superior aos preços unitários constantes 

da Planilha Orçamentária da EMAP; por não identificar o valor dos encargos sociais na 

sua proposta, contrariando ao disposto no subitem 7.12.5 do edital; por apresentar 

valores unitários da planilha orçamentária sintética não correspondentes com os valores 

apresentados na CPU (itens 1.4 e 1.11); por apresentar erro de cálculo na planilha 

orçamentária sintética com valor total de R$ 206.598,30, quando o valor encontrado 

pela EMAP é de R$ 216.098,03. Em vista a desclassificação da proposta da 

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA-ME; o impacto do objeto desta licitação na 

realização de serviço em fase, também, de contratação (DATA CENTER), bem como o 

disposto no subitem 7.13 do Edital, será concedido à licitante desclassificada o prazo de 

8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova proposta, com preço igual ou inferior a 

R$ 206.598,30, livre das causas que motivaram a sua desclassificação, cujo prazo final 

para entrega e recebimento se dará na próxima sessão desta Tomada de Preços, que 

ocorrerá às 14h00 do dia 06/10/2017, 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 3216.6533. 

São Luís – MA, 22 de setembro de 2017. 

 

 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL/EMAP 

 
 

 

 


