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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2017/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. 
021/2017, no dia 12/05/2017, às 09h30, horário de Brasília, objetivando a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de locação, 
implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de 
fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de 
informações de trânsito, para emissão de notificações da autuação de infração e 
notificações de imposição de penalidade, contagem volumétrica classificada, 
dados estatísticos e registro de inventário referente ao controle das 
desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle 
operacional ao longo das vias da cidade de São Luís-MA, de interesse da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT. 

O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação, 
em dias úteis, de segunda a quinta, das 13:30 às 15:30h, e sexta-feira, das 8:30 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 ou no site do Comprasnet 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelos telefones: 98 9 9153-7871 ou e-
mail: contato.cpl@saoluis.ma.gov.br. 

 
São Luís (MA), 24/04/2017. 

 
 

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida 
Pregoeiro– CPL 
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