GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DOS INVÓLUCROS DE
PROPOSTAS TÉCNICAS QUANTO AO ATENDIMENTO AO SUBITEM 12.3.3
DO EDITAL
LRE PRESENCIAL N° 001/2021-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
das leis federais 12.232/2010 e 13.303/2016, bem como no edital da LRE Presencial n°
001/2021 – EMAP - cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade prestados
por intermédio de agência de propaganda, de interesse da Empresa Maranhense de
Administração Portuária – EMAP, conforme documentos constitutivos do Processo
Administrativo nº 444/2021 e 445/2021 - EMAP, de 10/03/2021 - procedeu com a
análise dos invólucros de propostas técnicas apresentadas no certame, conforme
disposto no subitem 12.3.3 do edital, a fim de verificar; conforme consignado pelos
representantes na ata da sessão inaugural; a existência de identificação, marca, sinal,
etiqueta, ou qualquer tipo de informação ou outro elemento que possibilite ou permita,
inequivocamente, a identificação de licitante e/ou autoria de algum Plano de
Comunicação Publicitária – Via Não Identificada. Após conclusão dos trabalhos,
conforme registrado na ata da sessão interna da comissão ocorrida dia 25/11/2021,
chegou-se ao seguinte resultado: em vista ao descumprimento dos subitens 7.1.1.2,
7.1.3.3 e 7.4.3.3.4.1, a comissão, com base no subitem 12.3.3 do edital, decidiu pela
desclassificação da empresa GRITO PROPAGANDA EIRELI, por apresentar
elementos nos invólucros n° 1 e n° 3 que permitem, inequivocamente, a identificação da
autoria do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada. Fica aberto o
prazo recursal na forma da lei n° 13.303/2016, 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, 29 de novembro de 2021.
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