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Prefeitura Municipal de
Queimadas publica:
x Extrato de Publicação de Contrato Nº 054/2022 Abril 2022 - Objeto:
Contratação de empresa especializada para a Locação de Equipamentos
Multifuncionais para copias e impressões corporativas, compreendendo a
instalação e fornecimento de software, gerenciamento, impressão e cópia
via web, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todas as
peças para efetivação de consertos e de todos os insumos necessários
(tonner, revelador, cilindro, dentre outros, exceto papel), para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Queimadas
Bahia.

Gestor - Andre Luiz Andrade / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Bandeira, 197
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO ABRIL 2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – inscrita no CNPJ nº. 14.218.952/0001-90,
torna público que ﬁrmou em 01 de abril de 2022, o contrato nº. 054/2022 do outro a empresa
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA QUEIMADENSE EIRELI, inscrita no CNPJ 14.201.789/0001-84,
tendo objetivo Contratação de empresa especializada para a Locação de Equipamentos
Multifuncionais para copias e impressões corporativas, compreendendo a instalação e
fornecimento de software, gerenciamento, impressão e cópia via web, manutenção preventiva e
corretiva, fornecimento de todas as peças para efetivação de consertos e de todos os insumos
necessários (tonner, revelador, cilindro, dentre outros, exceto papel), para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Queimadas Bahia.
de acordo com
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 , em comprimento com base legal: leis Federais 8666/93,
10520/02, no valor total de R$ 74.839,92 (setenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa
e dois centavos). realizado pela Comissão Permanente de Licitação, e ASSINADO pelo Prefeito o Sr.
André Luiz Andrade.

Queimadas-Ba, 01 de abril de 2022

André Luiz Andrade
Prefeito Municipal
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