
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

AVISO DE RESULTADO  

LICITAÇÃO PRESENCIAL LRE N° 006/2019 – EMAP 

 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

por meio da Comissão Setorial de Licitação, torna público aos interessados que no dia 

30/09/2019 realizou a sessão pública de continuidade da Licitação LRE Presencial n° 

006/2019 – EMAP, cujo objeto é contratação de Empresa Especializada para execução 

dos serviços de construção do espaço do Data Center (que funcionará como um back 

up), localizado no terminal da Ponta da Espera (administrado pela Empresa Maranhense 

de Administração Portuária - EMAP) em São Luís, Estado do Maranhão, sendo 

divulgado o resultado do exame e julgamento da proposta da empresa mais bem 

classificada, com fulcro no § 1º do art. 56 e no art. 57 da Lei Federal n° 13.303/2016 e 

no § 1º do art. 120 e art. 121 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMAP e 

subitem 8.3 do edital. Assim, a comissão informou aos presentes que a empresa 

HABILI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, que apresentou a proposta mais 

vantajosa no valor total R$ 278.842,55 (duzentos e setenta e oito mil oitocentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), atendeu ao disposto nos termos do 

instrumento convocatório, conforme Parecer emanado pela Área Técnica. Ato contínuo, 

verificada a ausência da referida empresa na sessão, restando impossibilitada a 

negociação, sendo procedida a abertura do envelope n° 2 – Documentos de Habilitação. 

Em seguida, a comissão de licitação, juntamente com membro da Gerência de Projetos 

da EMAP, realizou a análise e julgamento da documentação, tendo a empresa HABILI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA sido declarada habilitada, por atender às 

exigências do edital, e vencedora do LRE Presencial nº 006/2019-EMAP, com o 

valor total de R$ 278.842,55 (duzentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e 

dois reais e cinquenta e cinco centavos). Fica aberto o prazo recursal na forma da lei 

n° 13.303/06, a partir da publicação deste aviso no DOE-MA, encontrando-se os autos à 

disposição dos interessados. 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, 3216.6532 e 3216.6533. 

 

São Luís – MA, 01 de outubro de 2019. 

 

 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL/EMAP 

 

 

 


