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Prefeitura Municipal de
Cravolândia publica:

• Aviso Pregão Presencial nº 05/2022 - Contratação de empresa do ramo,
para prestação de serviços na recarga de cartuchos e toners de
impressoras laser e jato de tinta, para as Secretarias da Prefeitura
Municipal de Cravolândia-Ba.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000
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O pregoeiro do Município de Cravolândia – BA, comunica aos interessados que fará realizar no dia
23 de fevereiro de 2022, às 08:00 hs, no Prédio da Prefeitura, situada na Pça. Lomanto Júnior ,nº
01- Prédio - Centro, Cravolândia -Bahia, na modalidade Pregão presencial, menor Preço Por Lote,
para Contratação de Empresa do Ramo, para prestação de serviços na recarga de cartuchos e
toners de impressoras laser e jato de tinta, para as Secretarias da Prefeitura Municipal de
Cravolândia-Ba, quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do
edital e seus anexos, que as informações poderá ser adquirido na Secretaria de Administração e
Planejamento, de segunda a sexta - feira, das 08:00 às 11:00. No site www.cravolandia.ba.org.br, se
encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º, IV, da Lei n.10.520/2002, ficando os
interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do
Município, disponível no citado site, link, imprensa oficial.

Cravolândia – BA, 11 de fevereiro de 2022.
ZENILDO TORRES SOARES.
Pregoeiro
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