
 

ATA Nº 001/2018 

                         Reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tramandaí 

realizada para Sorteio de inscritos que irão compor a Subcomissão Técnica para julgamento de Propostas 

Técnicas do Edital de Concorrência Pública para contratação de Agência de Publicidade e Propaganda, 

com base no Chamamento Público 044/2018.  

  Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 

minutos, reuniu-se na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Tramandaí a Comissão 

Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 335/2018, para a realização da sessão pública 

de sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e ao 

julgamento das propostas técnicas, a serem apresentadas no âmbito da Concorrência Pública para 

contratação de Agência de Publicidade, nos termos da Lei Federal n° 12.232/10. 

  Dando início aos trabalhos, o Presidente da Comissão fez a leitura do rol das 

inscrições deferidas, de acordo com a relação oficial através de Aviso de Sorteio, Jornal Cidades, 

Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul e site do Município em 12/04/2018, conforme 

tabela abaixo: 

  Helena Jesus da Silveira (Assessora de Imprensa) 

  Miguel Luiz de Souza Medeiros (publicitário/jornalista) 

  Wagner Nei Kaizer Severo (jornalista) 

  Roberto Daudt Sagebin (jornalista) 

  Anelize Santos Sampaio (jornalista)   

  Lucas Filho da Silva (radialista) 

  Bruna da Silva Geremias (jornalista) 

  Cesar Augusto Conceição Moreira (radialista) 

  Vladimir Santos de Oliveira (radialista) 



  Em seguida, o Presidente informou que não foram protocoladas quaisquer 

impugnações aos nomes da relação de inscritos. Ato contínuo, o Presidente explicou aos presentes a 

pauta da sessão que consiste na realização do sorteio de 02 (dois) membros que não mantenham 

vínculo com o Município e 01 (um) membro que mantenha vínculo, para formação da Subcomissão 

Técnica de acordo com a proporcionalidade legal estabelecida no § 1° do art. 10 da Lei 12.232/10. 

  A metodologia escolhida para realização do sorteio, sendo a seguinte: 

  Os nomes dos 09 (nove) profissionais com inscrições deferidas serão escritos de 

forma legível em 09 (nove) cédulas, a serem incluídas em um recipiente. 

  A Comissão de Licitações fiscalizou efetivamente o processo de sorteio. 

  Após a retirada aleatória de cédula por cédula do recipiente foi obtida a seguinte 

classificação dos profissionais por ordem de retirada de cédula: 

  1° Bruna da Silva Geremias (jornalista) 

  2° Wagner Nei Kaizer Severo (jornalista) 

  3° Vladimir Santos de Oliveira (radialista) 

  Em seguida, realizou-se igual procedimento para escolha de 03 (três) profissionais 

para suplência com a seguinte ordem: 

  1° Anelize Santos Sampaio (jornalista) 

  2° Miguel Luiz de Souza Medeiros (publicitário/jornalista) 

  3° Lucas Filho da Silva (radialista) 

  Terminado o procedimento de sorteio o Presidente anunciou então a composição da 

Subcomissão Técnica: 

  1° Bruna da Silva Geremias (jornalista) 

  2° Wagner Nei Kaizer Severo (jornalista) 

  3° Vladimir Santos de Oliveira (radialista) 

  Suplentes: 



  1° Anelize Santos Sampaio (jornalista) 

  2° Miguel Luiz de Souza Medeiros (publicitário/jornalista) 

  3° Lucas Filho da Silva (radialista) 

  Esclareceu o Presidente que os demais profissionais suplentes, de acordo com a 

ordem de classificação, é para o caso de afastamento justificado de algum titular. 

  Por fim, destacou o Presidente que, nos termos do § 1° do artigo 11 da Lei Federal 

12.232/10, os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de 

recebimento e abertura dos invólucros com as propostas técnicas e de preços. 

   Nenhum profissional se fez representar. 

                            A comissão permanente de licitação encaminha o processo para homologação e 

publicação do Chamamento Público. 

  Nada mais havendo a relatar, assino a presente ata, eu, Télvia Rodrigues Araujo, 

que a lavrei e que segue assinada juntamente com os demais membros da Comissão de Licitações. 
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