PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 120/2019/CPL
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 Presencial de nº.
120/2019, no dia 11/07/2019, às 14h30, horário de Brasília, objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica
especializada, para proceder a análise, orientação e emissão de parecer final de
viabilidade técnica de 01 (um) estudo de modelagem técnica, econômicofinanceira e jurídica, em conjunto com a Assessoria Técnica de Parcerias
Público-Privadas, visando o desenvolvimento de estratégias de gestão e moldura
institucional para formulação de políticas públicas voltadas à acomodação das
atividades de comércio popular dos ambulantes no Centro Histórico de São Luís
– Ma, apresentado pelo consórcio formado por Fundação DOIMO, UAI
Investimentos Infra-Estrutura Empreendimentos e Incorporações S/A e Mais
Invest Empreendimentos e Incorporações S/A, por força da autorização
concedida através do Termo Autorizativo, publicado em 11/05/2019, no âmbito
do Processo Administrativo 17381/2018 e o Edital de Procedimento de
manifestação de interesse (PMI) n° 001/20018-PMSL, o que será utilizado pelo
Comitê Gestor como base para a seleção definitiva, utilizando-se, como
parâmetro os critérios de “Metodologia para Avaliação e Seleção dos Estudos” de
interesse da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH.
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. Informações pelos telefones:
(98) 3227-7749 e (98) 99153 -7871 ou e-mail: contato.cpl@saoluis.ma.gov.br.
São Luís (MA), 27/06/2019.
Tiago Trajano Oliveira Dantas
Pregoeiro – CPL
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