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PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021/CPL
A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís (MA), leva
ao conhecimento dos interessados que a Licitação em epígrafe, de interesse da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, que tem como objeto o
Gerenciamento integral do Parque de Iluminação Pública do Município de São
Luís – MA, incluindo a Manutenção e Operação dos Pontos de Iluminação Pública, a
Elaboração de projetos executivos e orçamentos, a Execução e recebimento de obras
(adequação, retofit, eficientização e crescimento vegetativo do Parque de Iluminação), o
Cadastro, armazenamento e descarte de materiais, o Cadastro georreferenciado dos
pontos luminosos, a Gestão da fatura de energia elétrica, a Atualização do plano diretor
de iluminação pública e o Treinamento dos servidores indicados pela Administração
para o(s) software(s) de gestão de iluminação pública ou qualquer outro utilizado e para
as técnicas empregadas, anteriormente marcado para ocorrer dia 11/01/2022, fica
REMARCADO para o dia 23/02/2022, às 14h30, na sede da CPL, localizada à Rua
dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, nesta Capital, em razão das alterações
procedidas nos termos originais do edital e seus anexos pela equipe técnica do órgão
demandante, conforme disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
O edital alterado poderá ser consultado na Central Permanente de
Licitação, em dias úteis, de segunda a quinta, das 8h às 18h (exceto no intervalo das
12h às 14h), e sexta-feira, das 8h às 13h. 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. Informações pelos telefones: (98) 3227-7749 e (98)
99150-4165, ou e-mail: comissaoilumin@gmail.com.
São Luís (MA), 23/12/2021.
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