ATA DA SESSÃO PUBLICA - SORTEIO DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS PARA
COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

Local: Sede da Câmara Municipal de Vitória da Conquista
Processo n° 009/2019
Tomada de Preços n° 002/2019
Objeto: Contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade,
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e
demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à
informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em
geral, nos termos e condições constantes no Edital e seus anexos
Aos dezessete dias do mês de julho de 2019, às 10:15 horas (horário de local), na sede da Câmara
Municipal de Vitória da Conquista, situada na Rua Coronel Gugé, 150 Centro, reuniu-se sob a
presidência de Jussiara Freitas Lopes, presidente da Comissão de Licitação, e membros da
Comissão: Ana Paula Almeida Rocha e Adriano Ferreira Ribeiro, designados através do Decreto
n° 2633/2019, para proceder ao Processo de sorteio dos profissionais inscritos para composição
da subcomissão técnica. Contou, também, com a presença dos demais: Giselle Trindade Rocha,
Igor Miranda Novaes, Edson José Pereira de Oliveira, Carla Farias Simões e Cristiane Ataíde
Souza – representante da Empresa Mangalô Propaganda.
A Comissão de Licitação, em tempo hábil, providenciou a divulgação dos atos referentes ao
processo, conforme determina a legislação aplicável, e na data e hora referidas, procedeu a
abertura da sessão com apresentação dos nomes dos profissionais indicados para composição da
subcomissão técnica que será constituída para julgar propostas técnicas do processo licitatório
modalidade Tomada de Preços nº002/19 da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.
A relação dos nomes apresentados, com nove indicações, sendo que entre eles 06 (seis) possuem
vinculo funcional direto com a CMVC, responsável pela licitação, e 03 (três) não possuem
vinculo funcional direto com a CMVC, é composta pelos seguintes nomes: Edson José Pereira de
Oliveira, Giselle Trindade Rocha, Guilherme Barbosa Nunes, Igor Miranda Novaes, Luciana
Oliveira Pereira, Tatiana Morais Martins, Aline Pinto Luz, Caroline Pimenta de Souza e Luan
Soares Santos Farias.
Ato continuo, para a realização do sorteio foram preparados nove tiras de papel de igual tamanho,
cada uma com o nome de um dos indicados. As mesmas foram dobradas de forma igual e
acondicionada em uma caixa, sendo retirado cada nome individualmente e um por vez pelos
membros da comissão de licitação. A ordem sorteada foi a seguinte:
Componentes com vínculo com a CMVC: 1º - Edson José Pereira de Oliveira, 2º - Guilherme
Barbosa Nunes; 3º - Luciana Oliveira Pereira; 4º - Igor Miranda Novaes.
A Comissão fica composta pelos primeiros dois sorteados como titulares e os demais como
suplentes, sendo que a ordem de suplência seguirá obrigatoriamente a ordem do sorteio.
Componentes sem vínculo com a CMVC: 1º - Caroline Pimenta de Souza; 2º - Aline Pinto Luz.

A Comissão fica composta pelo primeiro sorteado como titular e o outro como suplente.
Após formada a subcomissão técnica, a Presidente determinou a publicação do ato para
conhecimento público e nada mais havendo digno de registro, encerrou a sessão, da qual foi
lavrada a presente Ata, devidamente assinada pela Comissão de Licitação e pelos demais
presentes.
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