
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 28 de abril de 2015 

 

 

Prezado Senhor, 

 

Sub: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada para Desenvolvimento de Solução 
para o Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) do Sistema de Transporte Público Coletivo do 
Distrito Federal – STPC/DF–  
 
CONSULTORIA - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 
Tekia Ingenieros, SA, respeitosamente os faz chegar esta Manifestação de Interesse e os 
documentos em anexo para contemplar a nossa oferta para Contratação de Serviços de 
Consultoria Especializada para Desenvolvimento de Solução para o Sistema de 
Bilhetagem Automática (SBA) do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 
Federal – STPC/DF – que estão promovendo. 
 
Revisamos e entendimos por completo o Anúncio de Concurso referente ao projeto que está 
disponível na web do Banco Interamericano do Desenvolvimento 
(http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39579392). Por esta razao, 
“TEKIA Ingenieros SA” de Madrid – Espanha, apresenta uma Manifestação de Interesse para 
esse projeto.  
 
 
TEKIA INGENIEROS 
 
Tekia é uma empresa de engenharia que concentra todos os seus esforços em projetos globais 
no domínio dos Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) como um meio para melhorar o 
transporte em termos de eficiência e sustentabilidade. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
TEKIA conta em seu portfólio com centenas de projetos para o desenvolvimento e 
implementação de ITS durante os últimos 17 anos. 
 
Na área de ITS para a gestão de transportes públicos, Tekia forneceu assistência técnica para 
a concepção e implementação de sistemas de bilhetagem automática, gestão de frota e 
informação ao passageiro em grandes cidades como Madrid e Barcelona, na Espanha, e Lima, 

 

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal 

A/C do: Jorge Luís Miranda Nazaré. Chefe da UEGP/PTU 

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Sala 1507. 

Cidade: Brasília - Distrito Federal - CEP: 70.075-900 - País: Brasil 

C/ Chile, 4 Edificio 1 – Planta Baja 
28290 Las Rozas (Madrid). SPAIN 
Tel.  : +34 91 630 05 05 
Fax. : +34 91 630 17 19 
E-mail  : info@tekia.es 
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