
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  

LRE PRESENCIAL N° 005/2019-EMAP 

 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, 

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

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

da Lei Federal n° 13.303/2016; na Lei Estadual n° 10.403/2015; e no Edital da Licitação 

Pública LRE PRESENCIAL n° 005/2019 – EMAP – procedeu na sessão pública 

ocorrida no dia 28/09/2020, juntamente com membro do corpo técnico da Gerência de 

Projetos da EMAP, a abertura do envelope de documentos de habilitação, passando a 

analisar e julgar os referidos documentos apresentados pelas licitantes MAK 

ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, com proposta no valor total de R$ 

7.771.009,22 e CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, com proposta no valor 

total de R$ 7.781.681,94, tendo chegado ao seguinte resultado: a empresa MAK 

ENGENHARIA E COMERCIO LTDA foi declarada inabilitada, nos termos do 

sibitem 8.18 do Edital, por não comprovar capacidade técnico operacional e capacidade 

técnico profissional, relativas a apresentação de  atestado que comprova que a licitante 

executou, satisfatoriamente, Construção Civil de Subestação; e a empresa CAP 

PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada inabilitada, nos termos do 

sibitem 8.18 do Edital, por não comprovar capacidade técnico operacional e capacidade 

técnico profissional, relativo a apresentação de atestado que comprova que a licitante 

executou, satisfatoriamente, Construção Civil de Subestação. Ato contínuo, a comissão 

procedeu com a abertura dos envelopes contedo os documentos de habilitação da 

empresa FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com proposta no 

valor total de R$ 7.785.508,97, tendo a comissão decidido por suspender os trabalhos 

para análise da documentação em sessão fechada, e o resultado desta análise será 

oportunamente divulgado no DOE-MA e no sítio da EMAP. Ressalte-se que o prazo 

recursal desta decisão, conforme subitem 10.1 do Edital, somente terá início após o 

julgamento final da fase de habilitação. Esclarecimentos e informações adicionais serão 

prestados aos interessados por meio do sítio www.emap.ma.gov.br, nos links 

Compras/Licitações ou notificação direta 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, 3216.65.2 

e 3216.6533. 

 

 

São Luís – MA, 29 de setembro de 2020. 

 

 

Caroline Santos Maranhão 

Presidente da CSL/EMAP 

 


