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Prefeitura Municipal de
Coribe publica:
• Aviso de Licitação - Tomada De Preço N.º 001/2021 - Contratação de
empresa para prestação de serviços técnicos especializados para estudo
de concepção existente e elaboração dos projetos básicos e executivos
de forma que os produtos finais possibilitem a implantação das obras civis
de esgotamento sanitário no município de Coribe
• Aviso de Licitação - Pregão Presencial N.º 025/2021 - Contratação de
pessoa jurídica especializado na prestação de serviços de assessoria
técnica em processos de licitações, dispensas e inexigibilidades com
elaboração dos descritivos e especificações nas aquisições ou
contratações no Município de Coribe - Bahia

Gestor - MURILLO FERREIRA VIANA / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Rua Bandeirantes, 285
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Licitações

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 001/2021.
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará
realizar licitação para a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para
estudo de concepção existente e elaboração dos projetos básicos e executivos de forma que os produtos finais
possibilitem a implantação das obras civis de esgotamento sanitário no município de Coribe, abertura no dia
20/04/2020 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes,
285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.
Coribe - Bahia, 18 de março de 2021.
Madson Sevilha de Almeida Ramos
Presidente
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2021.
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º
8.666/93, fará realizar pregão para Contratação de pessoa jurídica especializado na prestação de serviços de
assessoria técnica em processos de licitações, dispensas e inexigibilidades com elaboração dos descritivos e
especificações nas aquisições ou contratações no Município de Coribe - Bahia, abertura no dia 31/03/2021 às
08hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro.
Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.
.
Coribe - Bahia, 18 de março de 2021.
Gesandro Soares de Carvalho
Pregoeiro
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