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Planaltino

Licitações

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP de Nº 011/2022

O Município de Planaltino,Bahia, por seu pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento de
todos a quem possa interessar que, fundamentado no artigo 49 da Lei de Licitações, por razões
supervenientes de interesse Público, tendo em vista a necessidade de readequações do edital,
com alterações que afetam a formulação de propostas, para melhor atender ao interesse
público, resolve REVOGAR a licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº
011/2022, que tem por objeto o Registro de Preço para eventual contratação de empresa
especializada no serviço grafico e comunicação visual para o municipio de Planaltino, conforme
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. Tornando, assim, sem efeito a publicação
de aviso e edital de abertura realizada no dia 04 de julho de 2022 no Diário Oficial do Município,
ficando CANCELADA a sessão que estava designada para a data de 14 de julho de 2022 às
09h30min. Nova publicação do edital ocorrerá pelos meios próprios.

Planaltino, 13 de julho de 2022.

Antonio Silva Lisboa
Pregoeiro
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