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Proc. n.° 031101/2021

Rubrica:

TERMO DE AVISO DE LICITAÇAO

PREGÃO ELETRÔNICO N.2 030/2021-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA, com sede na Travessa 15 de novembro, n.2

229, CEP 65.700-000, Centro, no município de Bacabal, Estado do Maranhão, através da
Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMB, por meio do Pregoeiro Municipal, torna
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei Federal n.2
10.520/2002, Lei Municipal n.^ 1.384/2019, Decreto Municipal n.^ 683/2020, seguindo
subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.- 8.666/93, Licitação na modalidade
PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade
de REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto Registro de Preço para eventual contratação
de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Mobiliário Escolar, de interesse da
Secretaria Municipal de Educação do Município de Bacabal/MA, conforme Edital e
Anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 09 de dezembro de 2021, às

09h:00min (nove horas), no sítio www.e-bacabal.com.br.

0 Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.e-
bacabal.com.br e www.bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas por
e-mail no licitacao@bacabaLma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou
pelo telefone (99) 3621-0533.

Informa, ainda que diariamente, situado na Travessa 15 de novembro, n.^ 229, CEP 65.700-
00, Centro, Bacabal/MA, de segunda a sexta-feira em dias úteis, das 09h:00min (nove horas)
às 12h:00min (doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL na Prefeitura Municipal de Bacabal/MA,
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/m^,
ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo eniíereço.

Bacabal, Estado do lão^Zb de novembro de 2021.
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Rubrica:

TERMO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LIClTACÂO

Atendendo a Lei Federal n.- 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Princípio da

Publicidade, certifico para os devidos fms, que o “AVISO DE LICITAÇÃO" e a cópia integral

do "Edital do Pregão Eletrônico n.^ 030/2021-SRP", foram afixados no quadro de avisos

desta Prefeitura Municipal na presente data e permanecerão no referido quadro até a data

da abertura, no dia 09 de dezembro de 2021.

Bacabal, Estado do Maran 6 demovembro de 2021.

CARLOS hí:nri RO SOUSA
re.

PREFEITURA
Rua 15ae Novembro, 229 -Centro. Bacabal ● MA. 65700-000

Telefone (99) 3621-0533
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Título:

26/11/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

TERMO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.® 030/2021-SRP. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BACABAL - MA, com sede na Travessa 15 de novembro, n.® 229, CEP 65.700-000, Centro, no município de Bacabal,
Estado do Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMB, por meio do Pregoeiro Municipal, torna

público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei Federal n.® 10.520/2002, Lei Municipal n.®

1.384/2019, Decreto Municipal n.® 683/2020, seguindo subsidiaríamente as disposições da Lei Federal n.® 8.666/93,

Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com finalidade de
REGISTRO DE PREÇOS, tendo por objeto Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica{s) para

necimento de Mobiliário Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Bacabal/MA,
uonforme Edital e Anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 09 de dezembro de 2021, às 09h:00min

(nove horas), no sitiowww.e-bacabal.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços

eletrônicos www.e-bacabal.com.br e www.bacabai.ma.qov.br. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no
licitacao@bacabal.ma.aov.br com cópia para cpi.bacabai@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que
diariamente, situado na Travessa 15 de novembro, n.® 229, CEP 65.700-00, Centro, Bacabal/MA, de segunda a sexta-feira
em dias úteis, das 09h:00min (nove horas) às 12h:00min (doze horas), o Edital e seus anexos estão à disposição dos

interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL na Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, 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/m^, ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bacabal,
Estado do Maranhão, 26 de novembro de 2021. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro da CPL/PMB
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TrUMO OF. WtSO nr I.ICITACÀt). PKEGÀO eletrônico N." U3U/202I-SRP. a prefeitura municipal de bac s«al .

MA, com sialc lu Trj\csü IS Jc novembro. n.° 229. CEP AS.^OO-OW), Centro, no municipiu de BíCdbal. Estado do Maraoháo, aU’a>ci da

Comissão Peroianeiite de I.icitaçJo — CPiyPMB. piir meio do Piegoeiro Municipal, tonta público para conhecimento do» interessados, que laiá

ícalizai, soh a égide da Lei Federal n.* 10.5207002. Lei Municip<tl ii.“ l.3fl4.''20I9. Ocereto .Municipal ii." ftÜ3/2020. seguindo subsidiariametite as

di»po»icücs da Lei Federal n.“ 8.íi(i6/93. l.icitavão na modalidade PREGÃO, em sua forma K.LE.TRÕNIC.A, do tipo MENOR 1’RECO POR

n EM. com tinalidade dc REGISTRO DE PREÇOS, lendo por objdo Registro de Preço para eventual eonlralação de pessoais) Jnrídica(s)

para rornecinienio dc Miibiliúrlii Escolar, de iiiteressc da Sccrrlaiia Mitnicipal de Educação dn .Município de Bacalial/MA, ctHiIbrme Ediul

e Aitexus. A sessão do certame licilalúrío será leatizadu no dia 119 dc dc/enihrn dc 2U2I, ãs tl9h:UI)mín (nove (loras), iio sítio wwtv.e-

hacabal.coni.br. O Edital completo está disponível para eousului e retirada nos aidereços eletrônicos wtvw.f-bacahal.cnm.hr c

wtvw.bacahaLma.uov.br. Maioics inlorraaçõcs podciiu ser obtidas pov c-mail no Hellacaofg-hacihal.tna.fov.hr com cópia para

cul.baralial'á hotmail.cuin ou pelo iclelónc |99) 3621-053.2. Inlonna, ainda que diariatncnlc, situado na Tiavessa L5 dc novembro, n,* 229, CEP

65.700-00, Centro, BacabalMA, dc segunda a sc.tia-fcira ein diis uieís. das 09h:00niin (nove horas) às I2h:00niín (do2e buras), o Edital e seus

anexos estão à diS|)usição dos interessado.s na sala da Comissão Permanente de Licitação - (7PL na Profeiutra MunieipuJ de Baealul/M.A. onde

mcdiaiiie a entrega no sclur de licitaçeiea dc 02 (duas) resmas de papel dc 5Ü0 lólbas, tamanho

A4, 2IOv297mni, 75g/ni^, ultra branco. ILsclaieeimciUos adicionais no mesmo ciidcieço. Bacaba), Estado do Maranhão, 26 dc novembro de

21121. CARLOS HENRIQUE FERRO SüUS,\./’reíoeíro </<; CPUPm

poderão ser consultados e obtidos a verO
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PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Bacabal
Travessa 15 de Novembro, 229, Centro - Bacabal - MA

CNPJ; 06.014.351/0001-38 - Tel: (99) 3621 0533 - Site: https://www.bacabal.ma.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.e 030/2021-CPL/PMB

Data da Publc.
Aviso

26/11/2021 as 09:14

Data da Publc.
Edital

26/11/2021 as 09:22

Data da Abertura
09/12/2021 as 09:00

TIPO

MENOR PREÇO
Situação
ABERTA

LOCAL DE ABERTURA

no sítio www.e-bacabal.com.br

OBJETO DA LICITAÇÃO

Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Mobiliário
Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Bacabal/MA

ÓRGÃO(S)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL(IS)

CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA Pregoeiro Municipal

FORMA DE PUBLICAÇÃO

DOM E JORNAL

ANDAMENTO

26/11/2021 as 09:22 FASE: PUBLICAÇÃO DO EDITAL

26/11/2021 as 09:14 FASE: AVISO DE LICITAÇÃO

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Descrição Tamanho

AVISO PE 030-2021 77.01 kb

EDITAL PE 030-2021 7104.63 kb

Ü
íPrefeitura Municipal de Bacabal - MA, Travessa 15 de Novembro, 229, Centro, Prefeito Edvan Brandão

Para consultar a veracidade da publicação acesse https;//www.bacabaI.ma.gov.br/jmprunir.php?tp=avisosStid=99
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Criado pela Lei N“ 1.241 de 14 de março de 2014 | Edição n“ BAC20211126 Bacabal - MA, 26/11/2021

endereços eletrônicos www,e-bacabal.com.br 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@hotmaii.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 a 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, 26 de
novembro de 2021. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA.

Pregoeiro Municipal.

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.bacabaLma.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

Código identificador;
905fbfcec4aa7e745513facf2742f8efc9cd5987ed729da888346cdbd8c6babd4ebl
dbd0dbf9b7d78e670186d5348fc6571be7071f69ad8b9595n38f5d0bd7b

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.a 031/2021-SRP-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa
15 de Novembro, n.- 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) para
fornecimento de Equipamentos de Lavanderia Hospitalar,
de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A
sessão será realizada no dia 09 de dezembro de 2021, às
1 4h: OOmin

www.e-bacabal.com.br. O Edital e seus Anexos estão

disponíveis para consulta e retirada nos endereços
eletrônicos

www.bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas por e-maíl 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

(quatorze horas). sítiono

www.e-bacabal.com.br e

Licitação

AVISO DE LICITAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO N.2 030/2021-SRP-CPL/PMB

A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa
15 de Novembro, n.® 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) para
fornecimento de Mobiliário Escolar, de interesse da

Secretaria Municipal de Educação do Município de
Bacabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será
realizada no dia 09 de dezembro 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

Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, Travessa 15 de Novembro, 229, Centro, Prefeito Edvan Brandão
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://wvnv.bacabal.ma.gov.br/diariooficial/1205

Edição no n'BAC20211126
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G E R A L ; 7São Luís-Ma, 28/29 de novembro de 2021 llubnca:

NOTA 10 NOTA i

^ ^1., £m me/o à buraqueira, ruas
transversais à Avenida Brasii,
no bairro da Divineia, em São
Luís, 5eg'uem sem oferecer

qualquer condição de segurança e de
trafegabilidade.

Com 47 pontos, restando trés em
disputa, o Sampaio Corrêa, sob o
comando do técnico João Brigatti
garantiu a sua permanência na
Segunda Divisão do Campeonato

Brasíleirode2022. mllor Marinho

Pteíeiío Eduardo Braide enlredaComunidades Quilombolas
recebem troca de qeladeiras

de LED. Para isso, é
Imprescindível que

0 cliente leve as
lâmpadas antigas e
em funcionamento.

Vale explicar que após
0 cadastro acontecerá o
sorteio, na quinta-feira
(02/12). Além disso, no

dia do sorteio ainda serão
entregues 100 cestas
básicas e brinquedos.
Já 0 último momento
será a troca e entrega
das novas geladeiras
aos ganhadores. Essa

etapa acontece no
dia 03 de dezembro,

a partir das 7h.
O programa de

eficiência energética
E-)- Geladeira Nova da

Equatorial Maranhão é
uma iniciativa que faz
parte do programa de

Eficiência Energética
da Agência Nacional de

Energia Elétrica (PEE/
ANEEL). O objetivo é
trocar gratultamente

geladeiras ineficientes
por equipamentos

novos e econômicos.
Neste momento, a

Companhia reforça
que é indispensável

todos seguirem à
risca os protocolos de
saúde: usar máscara,
álcool gel e manter o

distanciamento social.

O programa de
eficiência energética

E+ Geladeira Nova, da
Equatorial Maranhão,
segue contemplando

a população. Quem
recebe as ações desta

vez são as comunidades
Quilombolas dos

municípios de Caxias,
SãoJoãodoSólere

Aldeias Altas. Ao todo,
a Oistribuidora conta

com 50 geladeiras para
troca entre os moradores

das comunidades. O
cadastro acontece nos
dias 30 de novembro e

01 de dezembro, das 8h
às 17h. Osorteio será

realizado no dia 02 de
dezembro, às 17h.

Os clientes
interessados em

participar e concorrerá
trocada sua geladeira
antiga por uma nova e

mais econômica devem
se direcionar à Praça

Panteon, no Centro
de Caxias. A praça fica

localizada em frente
à Prefeitura e Câmara

Municipal. Nos dias do
cadastro, a Equatorial

Maranhão também fará
a troca de lâmpadas

incandescentes ou
fluorescentes (em

funcionamento) por
lâmpadas novas

toda a comunidade escolar -
alunos, pais e professores ● as
condições necessárias para esta
retomada com as restrições
impostas pela pandemía,
ampliando a qualidade da
rede municipal de ensino.
Vamos continuar avançando,
reformando as escolas e
ampliando ainda mais as
melhorias implantadas até aqui'
enfetizou.

SERVIÇOS
Para que pudesse voltar

a receber os alunos para as
aulas presenciais, a U.E.B.
Alberto Pinheiro passou por
uma requalificação completa,
seguindo normas do Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artistico Nacional (Iphan) por
ficar localizada em área de
tombamento.

Entre os serviços realizados,
estão pintura interna e externa,
instalação de calha pluvial,
retelhamento, novas instalações
elétricas, rodapés de alumínio,
recuperação do piso de madeira,
nova iluminação, novo forro
de PVC, revisão das esquadrias,
troca de janelas e fechaduras.
Instalação de corrimão nas
escadas, além de poda e capina.
A quadra pollesportiva da escola
foi totalmente recuperada,
recebendo nova pintura e
rede de nylon alambrado. A
unidade de ensino também foi
totalmente climatizada com a
instalação de ar-condicionado
em todas as salas de aula e
demais depervJéncias.

Avançando com o retorno
seguro às aulas na rede
municipal de ensino, a gestão
do prefeito Eduardo Braide
entregou, na manhã desta
sexta-feira (26), mais uma
escola totalmente requalifícada
por meio do programa Escola
Nova. A Unidade de Ensino
Básica (U£BJ Alberto Pinheiro,
localizada no Centro, agora
conta com todas as condições
físicas e sanitárias adequadas
para receber os alunos, além de
novo mobiliário, equipamentos
e recursos integrativos para
garantir melhores condições de
ensino.

Ribeiro, que trabalha na unidade
desde 2012, e para a reabertura
da escola preparou dois painéis
especiais para compor a
decoração. Um painel reproduz
0 frontão da Fonte do Ribeirão
e outro a Achada de azulejos de
um casarão histórico.

O prefeito Eduardo Braide
também conversou com os pais
e mães dos alunos que estavam
presentes na reinauguração
e explicou sobre o Cartão
Alimentação, que será entregue
às famílias e consiste no
pagamento de auxílio financeiro
no valor mensal de RS 80,00 por
cada aluno matriculado na rede
pública municipal.

A vice-prefelta Esmênia
Miranda, que acompanhou
a inauguração, frisou a
importância da escola para São
Luís. 'Esta é uma escola que há
décadas vem contribuindo para
a formação das nossas chanças,
mas estava com sua estrutura
comprometida. Depois de todo

0 trabalho de reforma que foi
realizado ela poderá receber
os estudantes com conforto,
segurança e com melhores
condições pedagógicas. Este
trabalho vai se estender a todas
as escolas da nossa rede ao
longo da nossa gestão' disse.

'A Escola Alberto Pinheiro
é uma das mais tradicionais
de São Luls e hoje está sendo
entregue novamente aos
alunos eprofessores, totalmente
requalificada. Por meio deste
programa estamos garantindo
0 retorno seguro às aulas
presenciais nas escolas da
rede municipal, reformando as
unidades, implantando novos
protocolos sanitários, investindo
na formação dos professores
para as novas necessidades
pedagógicas, entre outras
melhorias. Além disso, com os
novos equipamentos, mobiliário
e outras melhorias, os alunos
terão uma escola de qualidade,
melhorando seu aprendizado',
destacou o prefeito Eduardo
Braide.

PROGRAMA
NOVA ESCOLA
A requalificação da rede

municipal de ensino integra o
programa Escola Nova e está
sendo executada de Forma
conjunta pelas secretarias
municipais de Educação
(Semed) e de Obras e Serviços
Públicos (Semosp).

A secretária Municipal de
Educação, Caroline Salgado,
informou que o retomo às aulas
presenciais segue um rigoroso
cronograma em execução pela
Semed. 'A gestão do prefeito
Eduardo Braide realizou todo
um planejamento para o retorno
seguro das aulas, garantido a

Durante a solenidade,
0 prefeito Eduardo Braide
parabenizou a professora Rose

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABA
AVISO DE

PREGÃO ELETRÔNICO
LICfTAÇÃO
N.» 030/2021-CPL/P

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABA
AVISO DE LlCITAÇAO

PREGÃO ELETRÔNICO N.°03T/2021-CPL/PMB
A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15

de Novembro, n." 229, Centro, CEP 65.700-000, Bacabal, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, toma público, que fará
realizar LIcítacão na modalidade PREGAO.em sua forma ELETRÔNICA,do
tipo MENOR PREÇO POR BEM, com finalidade de REASTRO DE PREÇOS,
tendo por objeto o Registro de Preço para eventual contratação de
pessoais) jundicais) para fornecimento de Equipamentos de Lavanderia
Hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município
de éaabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no
dia 09 de dezembro de 2021, às MhíWmin (quatorze horas), ro sítio
www.e-bacabal.com.br. O Edital e seus Anexos estão disponíveis para
consulta e retirada nos endereços eletrônicos wwwe-bacabal.com.b r e
www.bacabal.ma.gov.br. Maiores Informações poderão ser obtidas por
e-mail no lldtacao@bacabal.magovi}r com cópia para cpl.bacabal@
hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que
diariamente, na sede da Prefeitura Munkipal de Bacabal, de segunda
a sexta-feira em dias úteis, das 08h:00min (oito horas) ãs 12h:00min
(doze horas), o Edrtal e seus anexos estão ã disposição dos interessados
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CFÍ. onde poderão ser
consuitados e cAti^s a versão impressa, mediante  a entrega no setor
de licitações de 02 (duas) lesrrsas de papel de SOO folhas, tamanho
A4,210x297mm. 75g/m', ultra branco, Esclaredmentos adicionais no
mesmo endereço. Bacabal/MA, 26 de novembro de 2021. CARLOS
HENRIQLÍE ferro SOUSA. Pregoeiro MunkipaL

MB
A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 1S

de Novembro, n.® 229, Centro, CEP 6S.700000, Bacabal Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará
realizar Lkitação na modalidade PRECAO, em sua forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO POR BEM, com finalidade de REGISTRO
DE PREÇOS, tendo por objeto o Registro de Preço para eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Mobiliário
Escolar, oe Interesse da Secretaria Municipal de Educação doMunklpIo
de Bacabal/MA conforme Editale Anexos. Asessãoserá realizada nodia
09 de dezembro de 2021, ãs 09hH)0mln (nove horas), no sítio www.e-
bacabal.com.br. O Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta
e retirada nos endereços eletrônicos www.e-bacabalcom.br e www.
bacabalzna.govJx. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail
no licltacao^bacabal.ma.goviir com cópia para i^.bacabal@hotmail.
com ou peio telefone (99) 3621-0533. Informa, ainda que diariamente,
na sededa Prefeitura Municipal de Bacabal de segunda a sexta-feira em
dias úteis, das OBhOOmin (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
de02Muasl resmas de papel de SOO folha^ tamanho A4,210x297mm,
7Sg/m', uHra branca Esclarecimentos adicionais no mesmo endereça
Bacabal/MA. 26 de novembro de 2021. CARLOS HENRIQUE FERRO
SOUSA. Pregoeiro MunicipaL

TENDA DE CADASTfíAMENTO PARA A TROCA DE GELADEIRA EM
Area comunicadequilombola DE caxias
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condições pedagógicas. Este
trabalho vai se estender a todas

as escolas da nossa rede ao

longo da nossa gestão" disse.

decoração. Um painel reprodi’*
0 frontão da Fonte do Ribeiri.

e outro a fachada de azulejos de
um casarão histórico.

0 prefeito Eduardo Braide
também conversou com os pais

e mães dos alunos que estavam

presentes na reinauguração

e explicou sobre o Cartão

Alimentação, que será entregue
às famílias e consiste no

pagamento de auxílio financeiro

no valor mensal de RS 80,00 por
cada aluno matriculado na rede

pública municipal.

A vice-prefeita Esmênia

Miranda, que acompanhou

a  Inauguração, frisou a

importância da escola para São

Luís. "Esta é uma escola que há

décadas vem contribuindo para

a formação das nossas crianças,
mas estava com sua estrutura

comprometida. Depois de todo

E+ Geladeira Nova da

Equatorial Maranhão é
uma iniciativa que faz
parte do programa de
Eficiência Energética

da Agência Nacional de
Energia Elétrica {PEE/
ANEEL). O objetivo é
trocar gratuitamente

geladeiras ineficientes
por equipamentos

novos e econômicos.
Neste momento, a
Companhia reforça
que é indispensável

todos seguirem à
risca os protocolos de
saúde: usar máscara,
álcool gel e manter o

distanciamento social.

dezembro, às 17h.
Os clientes

interessados em

participar e concorrerá
troca da sua geladeira
antiga por uma nova e
mais econômica devem

se direcionar à Praça
Panteon, no Centro

de Caxias. A praça fica
localizada em frente
à Prefeitura e Câmara

Municipal. Nos dias do
cadastro, a Equatorial

Maranhão também fará

a troca de lâmpadas
incandescentes ou
fluorescentes (em

funcionamento) por
lâmpadas novas

)\ de São Luís e hoje está sendo

■^entregue novamente aos
alunos e professores, totalmente
requalificada. Por meio deste
programa estamos garantindo
0 retorno seguro às aulas
presenciais nas escolas da
rede municipal, reformando as
unidades, implantando novos
protocolos sanitários, investindo
na formação dos professores
para as novas necessidades
pedagógicas, entre outras
melhorias. Além disso, com os
novos equipamentos, mobiliário
e outras melhorias, os alunos
terão uma escola de qualidade,
melhorando seu aprendizado",
destacou o prefeito Eduardo
Braide.

Artístico Nacional (Iphan) por
ficar localizada em área de
tombamento.

Entre os serviços realizados,
estão pintura interna e externa,
instalação de calha pluvial,
retelhamento, novas instalações
elétricas, rodapés de alumínio,
recuperaçàodo piso de madeira,
nova iluminação, novo forro
de PVC, revisão das esquadrias,
troca de janelas e fechaduras,
instalação de corrimão nas
escadas, além de poda e capina.
A quadra poliesportiva da escola
foi totalmente recuperada,
recebendo nova pintura e
rede de nylon alambrado. A
unidade de ensino também foi
totaimente climatizada com a
instalação de ar-condicionado
em todas as salas de aula e
demais dependências.

PROGRAMA
NOVA ESCOLA
A requalificaçào da rede

municipal de ensino integra o
programa Escola Nova e está
sendo executada de forma
conjunta pelas secretarias
municipais de Educação
(Semed) e de Obras e Serviços
Públicos (Semosp).

A secretária Municipal de
Educação, Caroiine Salgado,
informou que o retomo às aulas
presenciais segue um rigoroso
cronograma em execução pela
Semed. "A gestão do prefeito
Eduardo Braide realizou todo
um planejamento para o retomo
seguro das aulas, garantido a

Durante a solenidade,
0 prefeito Eduardo Braide
parabenizou a professora Rose

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.» 031 /2021 -CPL/PMB
A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15

de Novembro, n.® 229, Centro, CEP 65.700-000, Bacabal, Estado do
Maranhão, através do Pregoeiro Municipal, torna público, que fará
realizar Licitaçáona modalidade PREGÃO,em suaformaELETRÔNICA,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) para fornecimento de Equipamentos de Lavanderia
Hospitalar, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município
de Bacabai/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no
dia 09 de dezembro de 2021, às 14h:00min (quatorze horas), no sitio
www.e-bacabal.com.br. O Edital e seus Anexos estão disponíveis para
consulta e retirada nos endereços eletrônicos www.e-bacabal.com.br 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.<> 030/2021-CPL/PMB
A Prefeitura Municipal de Bacabal, com sede na Travessa 15

de Novembro, n.« 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) para fornecimento de Mobiliário
Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município
de 8acabal/MA, conforme Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia
09 de dezembro 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 eletrônicos www.e-bacabal.com.br e www.
bacabal.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail
no llcltacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmai l.
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 OBhiOOmin (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/m\ ultra branco. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.
Bacabal/MA, 26 de novembro de 2021. CARLOS HENRIQUE FERRO
SOUSA. Pregoeiro Municipal.

: 5
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, onde poderão ser r ; 3
consultados e obtidos a versão impressa, mediante  a entrega no setor ! ; n
de licitações de 02 (duas) resmas de papel de 500 folhas, tamanho 1 V
A4,210x297mm, 75g/m^ ultra branco. Esclarecimentos adicionais no *
mesmo endereço. Bacabal/MA, 26 de novembro de 2021. CARLOS
HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro Municipal.
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