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AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N° 004/2013 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA 
BACIA DO BACANGA 

 
O Município de São Luís recebeu um empréstimo do Banco Internacional para a Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) para financiar o Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da 
Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga (Acordo de Empréstimo nº 7578-BR) e convida Consultores 
elegíveis para manifestarem interesse referente ao subcomponente Supervisão de Obras, previsto 
enquanto ação do Componente 2 – Melhorias de Saneamento Básico. 
 
Os serviços compreendem a contratação de empresa/instituição que tenha condições de assumir a 
responsabilidade pela execução das atividades previstas no Plano Operativo Anual do Programa. A 
empresa/instituição contratada prestará serviços técnicos de supervisão, gerenciamento e 
fiscalização de obras de engenharia civil e sanitarista, no âmbito de infraestrutura urbana, para 
planejar, programar e controlar a execução geral das atividades técnicas e administrativas 
referentes à: (i) pavimentação de vias urbanas existentes; (ii) implantação de Praça de Esportes 
e Cultura (PEC); (iii) conclusão das obras de macrodrenagem do córrego da Salina do Sacavém 
e do Rio das Bicas; (iv) ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, do 
sistema de abastecimento de água e de microdrenagem no bairro Salinas do Sacavém e (v) 
serviços de terraplenagem, com prazo de execução dos serviços de consultoria de 240 (duzentos e 
quarenta) dias consecutivos.. 
 
O Aviso de Solicitação de Manifestação de Interesse completo pode ser acessado nos sites 
www.saoluis.ma.gov.br e www.sempe.com.br.  
 
A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. A 
empresa/instituição será selecionada de acordo com os procedimentos estabelecidos pelas ‘Diretrizes 
para a Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial’, publicadas em maio 
de 2004 (revisadas em outubro de 2006), pelo método Seleção Baseada nas Qualificações do 
Consultor (SQC). 
 
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até o dia 21 de março de 
2013. 
 
Maristela de Sabóia Almeida Corrêa 
Especialista na Área Jurídica e de Licitações 
Prefeitura Municipal de São Luís. 
Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais / Unidade de Gerenciamento do Programa. 
Horário expediente: segunda a quinta, das 09:00 às 18:00h e na sexta das 08:00 às 13:00h 
Rua das Andirobas, quadra 44, nº 26, 2º andar, Jardim Renascença. 
CEP: 65.075-040 
Fone/Fax: (98) 3212-3402  e  3212-3403 
E-mail: sempe@sempe.com.br 
São Luís, Maranhão, Brasil. 
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