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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                      

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - 

EMAP 

 

ERRATA DE EDITAL E AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017 - EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - 

EMAP, por meio da Comissão Setorial de Licitação – CSL, torna público aos 

interessados a ERRATA relativa ou subitem 11.1.7 do Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 001/2017 - EMAP, cujo objeto é a contratação de 

empresa para fornecimento de 7 licenças do conjunto de ferramentas BIM. 

Architecture, Engineering & Construction Collection, nos seguintes termos: 

  

1) no item 11.1.7 do Edital, ONDE SE LÊ:  O licitante que possuir 

habilitação parcial atualizada no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, ficará isento de apresentar os documentos 

relacionados no subitem 11.1.1 - alíneas a), b), c) e e) e subitem 11.1.2. A 

verificação da habilitação junto ao SICAF, será feita “on-line’”. Caso algum 

dos documentos citados nos subitens 11.1.1 - alíneas a), b), c) e e); e 11.1.2, 

não conste do SICAF a licitante deverá encaminhá-lo conforme subitem 9.10 

deste Edital. LEIA-SE: O licitante que possuir habilitação parcial atualizada 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ficará 

isento de apresentar os documentos relacionados no subitem 11.1.1 - alíneas 

a), b), c) e e) e subitens 11.1.2, e 11.1.3. A verificação da habilitação junto ao 

SICAF, será feita “on-line’”. Caso algum dos documentos citados nos 

subitens 11.1.1 - alíneas a), b), c) e e); 11.1.2, e 11.1.3 não conste do SICAF 

a licitante deverá encaminhá-lo conforme subitem 9.10 deste Edital. 

 

 2) Tendo em vista a necessidade de atendimento de prazo para publicação no 

Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Publicação 

(SACOP/TCE-MA),a realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017 - 

EMAP FICA ADIADA para as 11:00 horas, horário de Brasília, do dia 

27/01/2017. 

 

São Luís – MA, 17 de Janeiro de 2017. 

 

 

Maykon Froz Marques 

Substituto da Presidente da CSL/EMAP 

 
 


