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Atas

ATA LICITACA0 CHAMADA PUBLICA Ng 001/2022

PROCESSO N° 26/2022

Aos 18 dias do mes de julho de 2022, as 10:15 horas reuniram-se na sala das Comiss6es,

os membros da Comissao Permanente de Licitacao, designada pela Portaria ng 01/2022,
composta pelos servidores: Ad6lia Andrade de Oliveira (Membro), Jo5o Roberto
Nascimento Andrade (Presidente) e Ant6nio Jos6 Cardozo de Carvalho (Membro) para
abertura da sess5o pdblica cujo objeto 6: inscri€ao de profissionais formados em

comunicacao, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas areas para

compor a subcomiss5o T6cnica que julgar5 as propostas t6cnicas apresentadas pelas

empresas que irao participar da licitacao destinada a contrata€ao de Agencia de
Propaganda para presta¢ao de serviEos de Publicidade em atendimento as necessidades
da Camara de Vereadores de Valenga - BA. 0 Presidente da CPL, neste ato, realiza o

sorteio para formacao da subcomiss5o t6cnica, dentre os nomes constantes em ata
publicada aos dias 08/07/2022 na imprensa oficial; conforme previsao contida no item
6 do Edital de Chamada Ptiblica n9 001/2022. Sendo eles:
LUANA PAULA DE QUEIROZ FIGUEREDO

RICARDO HENRIQUE SOUSA DE OLIVEIRA

WELLINGTON LUIS DA ANUNCIA¢AO DE ALMEIDA
FRISMA DE JESUS SILVA

MATHEUS SACERDOTE DOS SANTOS

MARCIO LUIS SANTANA DOS SANTOS (possui vfnculo com a administrag5o)
RICARDO LEMOS SOUSA

MADGER WILLIAM SOUSA PEREIRA (possui vi'nculo com a administraeao)

HORACIO JOSE GON¢ALVES SANTOS (possui vi'nculo com a administracao)
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Tendo em vista o constante no item 6.4 do supramencionado Edital, foi realizada nesta
data o sorteio da subcomissao, a qual fica assim formada:
Frisma de Jesus Silva;

Ricardo Lemos Sousa;

Hor5cio Jos6 Gon¢alves Santos ( possui vinculo com a administra¢ao )

Vale salientar que nao se fizeram presentes nenhum dos interessados, mesmo com a
regular publicidade em imprensa oficial da data e local para sua realiza¢5o. Nada mais

havendo a tratar, o Presidente da CPL declarou encerrada a

sess5o e foi lavrada a

presente ata, que segue assinada pelos membros da CPL e demais presentes.

A COMISSAO:

..inha

ANDRADE

(PRESIDENTE)

#l*AN#DE%LI#l#(MEMBRO)

(MEMBRO)
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