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ATA REFERENTE AO JULGAMENTO
PROCESSO LICTTATORIO N": O2I2O2í . PREGÃO PNESENCIAL N' Oí

Aos 09 (nove) dias do mês de março de dois mil e vinte e um (2021), às 09h00, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas,
situada na Rua Frei lnocêncio, no 236, Centro, nesta cidade, foi instalada a sessão de
julgamento das propostas do processo de licitação em epígrafe, na modalidade pregão
presencial, cujo objeto é a contratação de empresa paÍa prestação de serviços técnicos
especializados em suporte no planejamento e desenvolvimento de campanhas
estratégias para monitoramento, atendimento, relacionamento digital, impulsionamento
e produção de conteúdo, texto e áudio/visual com especificidade para o uso das redes
sociais Facebook e lnstagram e também para website. Nesta sessão, fizeram-se
presentes a Secretária da CPL, Srta. Ana Flávia dos Santos Soares, membro da CPL
Antônio Fernando de Miranda e o Presidente da CPL, Sr. Wilson Ferraz Leonardo,
nomeados pelo Decreto Municipal no 05 de 12 de janeiro de 2021. No horário previsto, o
Presidente declarou aberta a sessão comunicando aos presentes, que mesmo tendo
publicado o edital no Diário Oficial do Estado e no Diário do Rio Doce, não acudiram
licitantes ao chamamento editalício, motivo pelo qual a licitação foi declarada deserta.
Por fim, informou que irá comunicar o fato à Assessoria Jurídica e diante do parecer,
encaminhar ao Senhor Prefeito para as providências cabíveis. Nada havendo a tratar,
eu, Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da CPL, determinei a
que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e demais

lavratu a presente ata
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