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MooAi.1onE DE com-'irz-: .-ve 201 9. oz. iaoi _ céu-iam rt..'-ci:

Ao 7" (sétimo) dia do mes de .Vlarco do ano de 2019 (U7-^`l.l3~-`2till9). às 09h00min horas. na
Sala de Reunião da Comissão Pennanente de Licitação. instituida pela Portaria n" O1.-"20l9. de
02i'‹Í›lz'2‹)l°. composta pelos servidores: .lúlio Cesar de Oliveira da Silva - Presidente: José
Cândido Paes Barreto Neto - Membro e José Robério de Souza - Membro se reunirão para
processamento da licitação na modalidade de Convite ri” 20l9.02.I8.01-CAM-IGLÍATU-CE.
cujo objeto e a Contratação de empresa com objeto social compativel para executar os
Serviços de locação de sistemas de veiculo. almoxarifado. patrimônio e contabilidade.
junto a Câmara Municipal de Iguatu-Ce. O /*r‹'i-i'‹:'‹-me da (.`‹›n:i.mi‹› de Li'‹.¬i'r‹içã‹› abriu u
.\e.s~.t~âu às l)9h¡5mm Iiiirus. mm 1‹›Ieru`n‹'i`u de 15 fqmnzei nn'num.s. com a presença de uma
unica empresa: BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMÁTICA
LTDA - CNPJ: l7.4ll.806/0001-75. representada por seu bastante procurador. o Sr.
Jeferson Gilhaus de Figueiredo Brito. portador da Cédula de Identidade ti”
2006029260337 e CPF: 038.659.733-29. Em seguida, considerando que não houve a
panicipação mínima de très licitantes. de conformidade com o Art. 22. §~ 3° da Lei 3.6(›o.~"93.
o Presidente da Comissão declarou o presente cename fracassado. Em seguida. o Presidente
da Comissão comunicou que o processo será encaminhado ao ordenador de despesas para que
possa tomar as providências legais. Nada mais havendo a tratar o Presidente da Comissão
declarou a sessão encenada. c Eu. .lose Cândido Paes Barreto Neto. lavrei a presente ata.
que depois de lida c aprovada sera assinada pelos membros da comissão de licitação e pelos
licitantes participantes.
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