
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

 

AVISO DE DESEMPATE FICTO 

 

LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 007/2020-EMAP 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – 

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

aos interessados que a próxima sessão pública de continuidade da Licitação LRE 

Eletrônica n° 007/2020 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para execução de Sondagem, Execução de Levantamento 

Topográfico, Assessoramento e Desenvolvimento de Estudos e Projetos 

Conceituais, Básicos e Executivos, com equipe técnica disponível em São Luís/MA 

até a finalização das atividades para: execução de Projeto de requalificação da área 

da CONAB, e Projeto de melhorias do Terminal de Passageiros de Ferry-boat da 

Ponta da Espera, inclusive implantação de duas balanças rodoviárias (sendo uma na 

Ponta da Espera e outra no Terminal do Cujupe, em Alcântara/MA), será realizada 

no dia 18/08/2020, às 10:00h, quando na oportunidade, em vista que para resolução 

do problema o Banco do Brasil irá demandar algum tempo e em vista o princípio da 

celeridade, bem como a limitação do sistema e a necessidade da EMAP em 

contratar o serviço com a maior brevidade possível, iremos adotar os seguintes 

procedimentos:  

1) Oportunizar à empresa OFFICEPLAN, caso deseje, realizar o desempate ficto no 

sistema na opção registrar contraproposta ou, na sua impossibilidade, por mensagem 

no sistema e/ou pelo e-mail da Comissão Setorial de Licitação da EMAP: 

csl@emap.ma.gov.br. 

2) Desclassificar a proposta da empresa DTA ENGENHARIA para permitir à 

empresa OFFICEPLAN realizar o desempate ficto. 

3) Caso a empresa OFFICEPLAN apresente algum problema na sua documentação 

ou na sua proposta que leve a sua desclassificação, irei reclassificar a empresa DTA 

ENGENHARIA e analisar a sua documentação já encaminhada à EMAP. 

Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no sítio 

www.emap.ma.gov.br, no link emap/compras/licitações, e ou notificação direta 

através Ofício ou e-mail.  Telefones: (98) 3216.6532 e 3216.6533.   

São Luís – MA, 13 de agosto de 2020. 

 

 

João Luís Diniz Nogueira 

Pregoeiro e Membro da CSL/EMAP 
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