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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

SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022

A Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto de Bacabal/MA avisa aos interessados
que  fará  realizar  Licitação  na  seguinte  modalidade  e
condições. Modalidade: Pregão Presencial. Que será regida
pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente as disposições
da Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Aquisição de
Material de Construção. ABERTURA: 10 de março de 2022,
às 09:00hs, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
sito Rua Teixeira de Freitas Nº 572, Centro – Bacabal/MA,
onde  serão  recebidas  e  abertas  a  PROPOSTA  E
DOCUMENTAÇÃO.  Fonte  de  Recursos:  RECURSO
PROPRIO. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital e
seus anexos poderá ser solicitado no Setor de Licitação ou
pelo e-mail: licitacao@saaebacabalma.com.br – sito à Rua

Teixeira de Freitas nº 572 – Centro – Bacabal – MA. Fone:
(99)3621-2370 no horário de 08:30 às 17:30hs. Bacabal –
MA,  21  de  Janeiro  de  2022.  Israel  Morais  da  Silva  -
Presidente.
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Licitação
AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2022-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na
Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, Bacabal, Estado
do  Maranhão,  através  da  Secretaria  Municipal  de
Administração,  torna  público,  que  fará  realizar
Credenciamento,  objetivando  o  Credenciamento  de
Empresas para Prestação de Serviços de Administração e
Gerenciamento de Cartão do Servidor a ser disponibilizados
aos  Servidores  Públicos  municipais  de  Bacabal  –  MA,
conforme edital e anexos. A entrega dos envelopes ocorrerá
a partir da data de publicação do Edital até a data e horário
fixado para abertura dos envelopes que será realizada no
dia 15 de março de 2022, às 15:00hs (quinze horas), na sala
de reuniões da Prefeitura. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados na Sala da CPL, onde poderão
ser consultados gratuitamente e obtidos através do portal
da  transparência  na  forma  digital  através  do  endereço
eletrônico  https://www.bacabal.ma.gov.br/licitacoes.
Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  por  e-mail  no
l ic i tacao@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.  Esclarecimentos  adicionais  no  mesmo  endereço.
Bacabal – MA. 21 de fevereiro de 2022. DAVI BRANDÃO
FARIAS. Secretário Municipal de Administração.
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AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2022-CPL/PMB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, com sede na
Travessa 15 de Novembro, nº 229, Centro, Bacabal, Estado
do  Maranhão,  através  da  Comissão  Permanente  de
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Lic i tações ,  torna  púb l ico ,  que  fará  rea l i zar
Credenciamento, objetivando o Chamamento Público para
procedimento de manifestação de interesse, para realização
de  estudos  de  viabilidade  e  modelagem  de  projeto  de
modernização, gestão, manutenção, otimização e geração
de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do
tratamento de resíduos sólidos urbanos do município de
Bacabal/MA,  conforme  edital  e  anexos.  A  entrega  dos
envelopes ocorrerá a partir da data de publicação do Edital
até a data e horário fixado para abertura dos envelopes que
será realizada no dia 15 de março de 2022, às 17:00hs
(dezessete  horas),  na  sala  de  reuniões  da  Prefeitura.  O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
Sala da CPL, onde poderão ser consultados gratuitamente e
obtidos através do portal da transparência na forma digital
a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
https://www.bacabal.ma.gov.br/licitacoes.  Maiores
informações  poderão  ser  obtidas  por  e-mail  no
l ic i tacao@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.  Esclarecimentos  adicionais  no  mesmo  endereço.
Bacabal – MA. 21 de fevereiro de 2022. ALAN AMORIM
NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.
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