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AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº. 004/2016/CPL 

 
A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís (MA) comunica 

aos interessados que realizará licitação na modalidade Concorrência, do tipo técnica e 
preço, de nº. 004/2016, no dia 12/05/2016, às 09h, objetivando a concessão do 
serviço de transporte público coletivo de passageiros no município de São Luís, 
em todo o sistema regular municipal, compreendendo (I) a operação e 
manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de 
ônibus, ou outras tecnologias que vierem a ser disponibilizadas, (II) a 
implantação, disponibilização e operação de sistemas de bilhetagem automática, 
e (III) a operação, conservação e manutenção de terminais de integração, de 
interesse da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT.  

A sessão de abertura ocorrerá na FIEMA – Federação das Indústrias do Estado 
do Maranhão, no Salão Nobre, 7º andar, localizada na Avenida Jerônimo Albuquerque, s/n, 
Retorno da Cohama, Casa da Indústria Albano Franco, São Luís – MA. 

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ou consultados na Central 
Permanente de Licitação, no primeiro dia útil seguinte a veiculação do presente aviso em 
Jornal de Grande Circulação e no Diário Oficial do Município de São Luís, localizada na 
Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº. 06, quadra 16, Edifício Nena Cardoso, Bairro 
Vinhais, em dias úteis, de segunda a quinta, das 13 às 18h, e sexta-feira, das 8 às 13h. A 
obtenção do edital será mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel, tamanho A4, 210 
x 297 mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de editais, referente ao custo de 
reprodução do presente instrumento convocatório, também podendo ser obtido 
gratuitamente por meio digital nesta Central, bem como pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico www.saoluis.ma.gov.br.  Informações pelo telefone: 3217-4032 ou e-
mail: contato.cpl@saoluis.ma.gov.br. 

 
São Luís (MA), 23/03/2016. 

 
 

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida 
Membro Relator 

 
Thiago Vanderlei Braga 

Membro 
 
 

Alexandre de Souza Farias 
Membro 

 

 
AUTORIZO A PUBLICAÇÃO. 

 

 

Mádison Leonardo Andrade Silva 

Presidente/CPL 

 

http://www.saoluis.ma.gov.br/
mailto:contato.cpl@saoluis.ma.gov.br

