PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2020/CPL
COMPRASNET
A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, localizada na
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 – Calhau, São Luís – MA, CEP: 65071-820, comunica
aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº.
101/2020, no dia 25/06/2020, às 14h00, horário de Brasília, objetivando o Registro
de Preço para futura contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados para Gerenciamento e Administração de despesas de
abastecimento da frota de veículos do SAMU, através de internet, com utilização
de tecnologia de cartão micro processada – Chip ou Magnético, e da manutenção
automotiva (preventiva e corretiva), com fornecimento de peças, pneus,
componentes, acessórios entre outros materiais, inclusive, transporte em
suspenso por guincho e socorro mecânico, produtos, serviços mecânicos de toda
a ordem, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, estofagem, alinhamento,
balanceamento, por meio de rede de oficinas e centros automotivos
credenciados e disponibilizados, além do controle eletrônico da entrada e saída
de veículos na portaria, para toda a frota do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE URGÊNCIA -SAMU de São Luís/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde
- SEMUS.
O Edital poderá ser consultado na Central Permanente de Licitação, em dias úteis,
de segunda a quinta, das 13 às 18 horas, e sexta-feira, das 8 às 13 horas. O edital poderá
ser obtido gratuitamente por meio digital nesta Central, bem como pela internet, através do
nosso endereço eletrônico www.saoluis.ma.gov.br ou no site do Comprasnet
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelos telefones: (98) 3227-7749 e
99153 -7871 ou e-mail: contato.cpl@saoluis.ma.gov.br.
São Luís (MA), 10/06/2020.
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