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Canudos

Licitações

CÃMARA MUNICIPAL DE CANUDOS
ESTADO DA BAHIA

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO 005/2022
Membros da Comissão de Licitações
Rosana Neves de Oliveira Brito – Pregoeira Oficial
Geiziane Rodeigues dos Santos- Membro da Equipe
Marcia Nascimento Malta – Membro da Equipe
Licitantes Participantes:

NÃO HOUVE INTERESSANDO
Ao primeiro dia do mês de novembro dois mil e vinte e dois, às dez horas, na sala de
Licitações da Câmara Municipal de Canudos, Estado da Bahia, situada na Rua Getulio
Vargas, 03 – Canudos-Bahia, a Comissão Permanente de Licitações, composta dos
membros acima citados, reunida para os trabalhos referente à apuração do processo
licitatório nº 005/2022, objetivando a aquisição de peças, destinados aos veículos desta
Casa Legislativa, conforme consta no edital. Assim, Proclamada oficialmente aberta a

sessão, constatando-se que até o momento não foi registrada a presença de
nenhum interessado, a senhora pregoeira solicitou a equipe de apoio, que
permanecessem reunidos por mais vinte minutos, como tempo de tolerância, na
expectativa de comparecer alguma empresa. Assim sendo, terminado o tempo de
tolerância, , a senhora pregoeira no uso de suas atribuições, juntamente com a
equipe de apoio, declara esta licitação como deserta. Assim sendo, a senhora
pregoeira e a equipe de apoio declaram como encerrado os trabalhos referentes a
esta licitação, lavrando-se a presente ata em duas vias de igual teor, que será
assinada pela pregoeira e a equipe de apoio. Câmara Municipal de Canudos, em
primeiro de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.
Rosana Neves de Oliveira Brito
Pregoeira Oficial

Geiziane Rodeigues dos Santos- Membro da Equipe

Marcia Nascimento Malta – Membro da Equipe
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