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Prefeitura Municipal de
Coribe publica:
x Aviso de Retificação - Pregão Eletrônico Nº 048/2021 – Objeto: Pregão
Eletrônico para Contratação de empresa especializada em seguro de
automóveis para a cobertura de seguros total de oito veículos
ambulâncias com assistência 24hs em período anual da frota do Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/2021
O MUNICÍPIO DE CORIBE torna público a Retificação do Termo de Referência do instrumento
convocatório do Pregão Eletrônico n.º 048/2021 que tem por objeto a Pregão Eletrônico para
Contratação de empresa especializada em seguro de automóveis para a cobertura de seguros total de
oito veículos ambulâncias com assistência 24hs em período anual da frota do Fundo Municipal de
Saúde de Coribe - Bahia:
Onde se lê:
"3.3.9.1.7.1 - Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá providenciar a
devida higienização quando o sinistro não atingir o valor da franquia. Sua utilização não
implica perda de bônus para o segurado.”
Leia se:
"3.3.9.1.7.1 - Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá providenciar a
devida higienização quando o sinistro atingir o valor da franquia. Sua utilização implica na
perda de bônus para o segurado.”
Coribe - Bahia, 24 de agosto de 2021.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito
Município de Coribe
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