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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Bacabal - MA.
Criado pela Lei N° 1.241 de 14 de março de
2014 |, exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de
Bacabal poderão ser consultadas através da
internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.bacabal.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.bacabal.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Bacabal - MA
CNPJ: 06.014.351/0001-38, Prefeito Edvan
Brandão
Endereço: Travessa 15 de Novembro, 229,
Centro
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:
ti@bacabal.ma.gov.br
Site: https://www.bacabal.ma.gov.br

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2021-SRP - CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa
15  de  Novembro,  n.º  229,  Centro,  CEP  65.700-000,
Bacabal,  Estado  do  Maranhão,  através  do  Pregoeiro
Municipal,  torna  público,  que  fará  realizar  Licitação  na
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de REGISTRO
DE PREÇOS, tendo por objeto o Registro de Preço para
eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada
na prestação dos serviços de seguro total automotivo para
os veículos (ambulâncias e motolâncias) pertencente à frota
de  atendimento  móvel  de  urgência  do  SAMU  192  e
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  com inclusão de seguro
para equipe (condutor/passageiro) e terceiros, de interesse
da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Bacabal/MA,

conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 21
de  julho  de  2021,  às  09h:00min  (nove  horas),  no  sítio
www.e-bacabal.com.br.  O  Edital  e  seus  Anexos  estão
disponíveis  para  consulta  e  retirada  nos  endereços
e l e t r ô n i c o s  w w w . e - b a c a b a l . c o m . b r  e
www.bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas  por  e-mail  no  licitacao@bacabal.ma.gov.br  com
cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99)
3621-0533.  Informa,  ainda que diariamente,  na  sede da
Prefeitura Municipal de Bacabal, de segunda a sexta-feira
em dias úteis,  das 08h:00min (oito horas)  às 12h:00min
(doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação
– CPL, onde poderão ser consultados e obtidos a versão
impressa, mediante a entrega no setor de licitações de 02
(duas)  resmas  de  papel  de  500  folhas,  tamanho  A4,
210x297mm,  75g/m²,  ultra  branco.  Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço. Bacabal/MA, 06 de julho de
2021.  CARLOS  HENRIQUE  FERRO  SOUSA.  Pregoeiro
Municipal.
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