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AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2018-CPL/AL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3315/2018-AL  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio de 

sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL torna público que 

realizará licitação na modalidade Concorrência, de nº 001/2018-CPL/ALEMA, do 

tipo Melhor técnica, cujo objeto trata da contratação de Agências de Publicidade e 

Propaganda para as campanhas institucionais, compreendendo o conjunto de 

atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 

planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 

intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade 

aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio 

da publicidade e ao direito à informação, por meio de ideias, princípios, iniciativas 

ou instituições aos atos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 

localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Sítio Rangedor, Cohafuma, 

São Luís-MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação de 

Habilitação e de Proposta de Preços será em Sessão Pública a ser realizada às 

09:30 horas do dia 21 de setembro de 2018, na Sala de Licitações da CPL, 

localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel 

Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta 

Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde 

poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais 

deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de 

expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do Edital estarão disponíveis 

também para consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção 

“Licitações”. 

 

São Luís, 06 de agosto de 2018. 

 

André Luís Pinto Maia 

Presidente da CPL 
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