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ATA 01

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ATA DOS EDITAIS DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA COMPOR

SUBCOMISSÃO TÉCNICA PARA LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº 001/2022,

002/2022 E 003/2022

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO

DE  ORLEANS  PARA  REALIZAÇÃO  DO  SORTEIO  DOS  NOMES  PARA

COMPOSIÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA. 

OBJETO: Inscrição  de  profissionais  formados  em  comunicação,  publicidade  ou

marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica

a ser constituída para análise e julgamento das propostas técnicas apresentadas em

licitação na modalidade Tomada de Preços, que será instaurada pelo Município de

Orleans  através  da  Secretaria  de  Administração  e  Fundo  Municipal  de  Saúde,

objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade.

Às catorze horas, do dia quinze do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na

sala de reuniões do Setor de Licitações – localizada no pavimento térreo da sede da

Prefeitura Municipal, na Rua XV de Novembro nº 282, nesta cidade de Orleans, Estado

de Santa Catarina,  reuniram-se os membros titulares da Comissão Permanente de

Licitações do Município designada pelo Decreto  N° 4.982/2022, para condução dos

trabalhos relativos ao sorteio público dos membros que irão compor a Subcomissão

Técnica que julgará as propostas técnicas no Processo Licitatório que será instaurado

pelo Município de Orleans através da Secretaria de Administração e Fundo Municipal

de Saúde, em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.
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Dando início aos trabalhos, o Presidente da Comissão de Licitações fez a leitura em

voz alta dos nomes dos profissionais inscritos e deferidos, de acordo com a relação

oficial publicada no Diário Oficial do Município Edição N° 3786, do dia 03 de março de

2022, página 1512, sendo que não houve impugnação de nenhum dos inscritos.

Dando prosseguimento, o Presidente da Comissão de Licitações, determinou que a

metodologia  escolhida  para  realização  do  sorteio  dos  indicados  não  vinculados  ao

Município de Orleans, preservando-se a transparência e o correto cumprimento da Lei

Federal  N°  12.232/2010,  será  feita  da  seguinte  forma:  foram apostos  em pedaços

separados de papel em branco, de idênticos tamanhos e forma números de 01 a 09 e

colocados dentro de um copo plástico. Em seguida foram embaralhados e atribuídos

por sorteio um número a cada inscrito, na ordem disposta no Edital de Chamamento

Público,  Comunicado  de  Cadastros,  ficando  a  atribuição  dos  números  da  seguinte

forma disposta:

( 8 ) ALEXANDRE GOULARTH DOS SANTOS MOREIRA DE CESÁRIO 

CAVALERCPF Nº 893.690.339-04

( 3 ) ANTÔNIO PEREIRA ROZENG

CPF Nº 037.788.759-57

( 9 ) EDUARDO DE SOUZA ROCHA

CPF Nº 107.968.849-86

( 6 ) EMILI VIEIRA AMARAL

CPF Nº 090.420.539-84

( 2 ) GERCIANA ASCARI COAN

CPF Nº 767.575289-91

( 1 ) GILVAN FELIPE TEIXEIRA DE FRANÇA

CPF Nº 231.630.499-34

( 4 ) JOSÉ ADILIO DA SILVEIRA
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CPF Nº 572.749.249-15

( 5 ) KAROLINE JORGE DE CARVALHO

CPF Nº 088.279.339-05

( 7 ) MARCOS ROBERTO BROCCA

CPF Nº 824.201.579-15

Em relação aos membros vinculados a Administração Municipal de Orleans, por serem

apenas dois os inscritos e por representarem dois terços dos membros da subcomissão

técnica, não houve necessidade de sorteio. Após a atribuição dos números aos nomes

cadastrados, procedeu-se através de sorteio o nome que comporá junto aos indicados

com vínculo pelo Município de Orleans a subcomissão técnica, através de sorteio em

números de 01 a 09,  todos devidamente conferidos pelos servidores convidados a

testemunhas do sorteio.

Terminando o procedimento do sorteio dos membros não vinculados a Administração

Municipal  de Orleans,  o  Presidente da Comissão de Licitações,  anunciou,  então,  a

composição da Subcomissão Técnica:

2 (dois) membros com vínculo com o município: 

- Edivaldo Lubavem Pereira

- Débora de Oliveira Legnani

1 (um) membro sorteado sem vínculo com o município:

 – Emili Vieira Amaral

Após  foi  realizado  o  sorteio  para  indicação  dos  suplentes  em  ordem  crescente,

conforme segue:

2º – Alexandre Goularth dos Santos  Moreira de Cesário Cavaler

3º – Marcos Roberto Brocca
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4º – Gerciana Ascari Coan

5º – Gilvan Felipe Teixeira de França

6º – Eduardo de Souza Rocha

7º – José Adilio da Silveira

8º – Antônio Pereira Rozeng

9º – Karoline Jorge de Carvalho

Esclareceu  o  Presidente  da  comissão  de  licitações  que  os  demais  profissionais

sorteados  e  que  não  entraram  na  composição  da  Subcomissão  Técnica  serão

considerados suplentes, observada a ordem de classificação.

Por  fim,  destacou  o  Presidente  da  Comissão  de  Licitações  que,  nos  termos  do

parágrafo 1° do artigo 11 da lei federal n° 12.232/2010, os integrantes da Subcomissão

Técnica não poderão participar das sessões de recebimento e abertura dos invólucros

com as propostas técnicas e de preços.

Participaram como  testemunhas  dessa  Sessão  Pública  de  sorteio  da  subcomissão

técnica,  José  Felisberto  Pereira  (CPF  714.790.409-59),  a  servidora  Rosana  Tezza

Wassen  Baschirotto  (CPF  774.428.819-04),  a  servidora  Aline  Pereira  Zomer  (CPF

066.739.569-50) que bem acompanharam todos procedimentos de sorteio e atestaram

a sua veracidade.

Relata-se que foi recebido por e-mail, no dia 15 de março de 2022, mesmo dia dessa

sessão pública, manifestação da empresa Aspekto Comunicação Ltda, relacionado ao

sorteio e composição da subcomissão na separação dos entes com vínculo e sem

vínculo em sorteios separados. A referida manifestação foi igualmente protocolada pelo

representante  da  empresa  Aspekto,  sendo  que  ambas  contém  o  mesmo  teor.  A

Comissão Permanente de Licitação, decidiu encaminhar o questionamento da empresa

Aspekto  Comunicação  Ltda  ao  Setor  Jurídico  para  que  este  se  manifeste  pela

procedência e tempestividade do mesmo.  O referido  documento  encaminhado pela

empresa Aspekto, constará como parte deste processo administrativo.
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Finalizado o sorteio e eleito os membros titulares e suplentes, foi encerrada a sessão,

tendo sido lavrada a presente Ata. Sala de Licitações, da Prefeitura de Orleans no dia

15 de março de 2022.

Encaminha-se a presente ATA para as devidas publicações legais.

FABIO SALVADOR

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MATHEUS SARTOR

MEMBRO

ADRIANA SILVEIRA ANACLETO

MEMBRO

ROSANA WASSEN TEZZA BASCHIROTTO

TESTEMUNHA

ALINE PEREIRA ZOMER

TESTEMUNHA

JOSÉ FELISBERTO PEREIRA

CPF Nº 714.790.409-59

TESTEMUNHA
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