
12 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo as Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 
com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial nº 016/2019 do tipo menor preço por Lote, cuja sessão pública será no 25/04/2019, às 
08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade 
de Caraíbas, Bahia, Fone: (77) 3443-1010. OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento 
de Equipamentos (Médicos, de Informática, Eletrodomésticos, Móveis, etc) para atender as necessi-
dades das Unidades de Saude do Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. 
Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacoes.caraibas@gmail.com. Edital e 
outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Municí-
pio de Caraíbas-Ba, disponível no site http://www.Caraíbas.ba.io.org.br/diarioOficial. Jones Coelho 
Dias - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo as Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 
com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial nº 017/2019 do tipo menor preço por Item, cuja sessão pública será no 26/04/2019, às 
08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade 
de Caraíbas, Bahia, Fone: (77) 3443-1010. OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento 
de Equipamentos (Computadores e Tablets) para atender as necessidades das Unidades de Sau-
de do Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da 
Prefeitura e através do e-mail: licitacoes.caraibas@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este 
processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Caraíbas-Ba, dispo-
nível no site http://www.Caraíbas.ba.io.org.br/diarioOficial. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.


