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Prefeitura Municipal de
Maracás publica:
• Ata Da Sessão Para Sorteio Da Subcomissão Técnica - TP nº 03/2021
– Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de Consultoria em Marketing e Marketing Digital, bem como
serviços de desenvolvimento de artes gráficas e produção audiovisual, em
atendimento às necessidades das diversas Secretarias, conforme
condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I
do Edital.

Gestor - Uilson Venâncio Gomes De Novaes / Secretário - Rogério de Oliveira Soares / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Rui Barbosa, 705, Centro
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ATA DA SESSÃO PARA SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um às 09 horas, na sala de reuniões
da Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Rui Barbosa,
705, Centro, CEP: 45.360-000, Maracás Bahia, reuniram-se, em sessão pública, o Sr. Ednaldo da
Silva Campos, Presidente, Sr. Rosevaldo Pires Alves e a Sra. Ana Leonarda Soares da Silva,
membros abaixo assinados, constituída pela portaria nº 404/2021 de 11/01/2021, em atenção aos
termos da Lei Federal nº 12.232/10, para o sorteio da subcomissão técnica que tem por objetivo
analisar e julgar as propostas técnicas a serem apresentadas pelas empresas que irão participar da
licitação TP nº 03/2021, tipo técnica e preço, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de Consultoria em Marketing e Marketing Digital,
bem como serviços de desenvolvimento de artes gráficas e produção audiovisual, em
atendimento às necessidades das diversas Secretarias, conforme condições e exigências
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital. Após uma tolerância de 20 (vinte)
minutos a sessão foi aberta, a Comissão atestou o comparecimento do Sr. Geraldo Machado da Silva
Filho, portador do CPF nº 083.125.955-89, representante da empresa Impacto Comunicação, sendo
que nenhum dos convocados através do Edital publicado no Diário Oficial do Município, ocorrida em
8 de setembro de 2021 - Edição nº 4270, compareceram ao sorteio. Dando início aos trabalhos
foram inseridos pelos membros da CPL em uma caixa um a um os papéis, em tamanhos e formas
iguais entre si, com os nomes dos inscritos habilitados, em seguida foi feito o sorteio os quais
ficaram compostas da seguinte forma: 1. ULLY SANTOS AMORIM; 2. ALEXANDER SANTOS DE
AGUIAR; 3. MURILO UEMA NEVES, todos os indicados não pertencem ao quadro de servidores do
Município de Maracás - BA. Nada foi dito pelo presente quando franqueada a palavra. A Comissão
dará ciência do resultado do sorteio através de publicidade no Diário Oficial do Município,
disponibilizado a todos os interessados. Nada mais havendo a acrescentar, o presidente encerrou a
presente ata depois de lida e por todos achados conforme. Maracás, 10 de setembro de 2021.
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