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  TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
 
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório Pregão Presencial tipo menor 
preço, em referência, cujo objeto é a Contratação de Empresa especializada nos serviços de 
assessoria de comunicação, visando o atendimento de demandas da Câmara Municipal e em 
cumprimento aos termos da Lei № 8.666/1993 e alterações posteriores, como também os atos 
do Pregoeiro designado, HOMOLOGO os procedimentos do Pregão Presencial nº 001/2021 
tipo menor preço, para que produza os efeitos legais nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme tabela a seguir: 
  
Florânia/RN, 19 de fevereiro de 2021. 
 

Jonas Moreira da Silva 
Presidente da Câmara Municipal de Florânia/RN 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. 
QUANT

. 
V. UNIT. 

V. 
TOTAL 

 
 
 

01 

O serviço será prestado nas 
atividades de assessoria de 
comunicação para Câmara Municipal 
de Florânia, conforme descriminado 
abaixo: 
̣ Acompanhamento das sessões 
legislativas para divulgação dos 
discursos, debates e projetos 
aprovados, com a respectiva 
produção de releases e distribuição 
para a imprensa; 
̣ Organização da cobertura de 
eventos que venham a ser 
promovidos pelo Legislativo 
Municipal; 
̣ Atualização da página oficial do 
Legislativo na internet e nas redes 
sociais com informações pertinentes 
ao Poder Legislativo; 
̣ Agendamento e intermediação de 
entrevistas para a imprensa, dos 
vereadores sobre assuntos relevantes 
ao Município; 
̣ Acompanhamento dos Vereadores 
em reuniões de trabalho no Município 
de Florânia ou fora dele; 
̣ Produção de informativos; 
̣ Atender as demandas dos veículos 
de comunicação em caso de 
necessidades de esclarecimentos ou 
matérias de assuntos inerentes ao 
Poder Legislativo. 
 

 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

R$ 
2.250,00 

 
 
 
 

R$ 
31.350,00 

Valor total: R$ 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais) 

Vencedor:  DAVIDSON JENNER PEREIRA DE MEDEIROS 08276460461, devidamente inscrita 
no CNPJ nº 26.771.275/0001-12. 


