
 

 

PRAÇA SÃO GONÇALO, N.º 18 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CON
01/2019. 

 
Aos 15 (quinze) dias do mês de 
Praça São Gonçalo, nº 18, a Comissão Permanente de Licitação da CM
Portaria nº 01/2019, publicada no Diário Oficial do Município de Contagem 
06/02/2019, para a realização da sessão pública de sorteio dos prof
compor a Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e ao julgamento das propostas 
técnicas a serem apresentadas no âmbito da Concorrência nº 01/201
a contratação de agência para a prestação de serviços de publici
Federal nº 12.232/2010. Dando início aos trabalhos, o Presidente da CPL fez a leitura do 
rol das inscrições deferidas, de acordo com a relação oficial
de abril de 2019, Edição n º 

 

ORDEM  

 

NOME

1 Alessandra Taveira 
Paiva 

2 Anderson de Oliveira 
Pena 

3 Erica Cristina Pereira 
Lima de Souza

4 João Batista Villalba

5 Leandro Alexandre 
Perche 

6 Lorena Carazza Alves 
Bigão 

7 Natalia Cristina Rosa

8 Sergio Emilio 
Mendes 

9 Sergio Fernandes da 
Cunha 

Em seguida, o Presidente da CPL informou que não foram protocoladas quaisquer 
impugnações aos nomes da relação de inscritos. Ato contínuo, o Presidente da 
Comissão de Licitação explicitou aos presentes a pauta da sessão, que consiste na 
realização do sorteio de 2 (dois) membros que mantenham vínculo com a CMC e de 1 
(um) membro que não mantenha vínculo com a CMC, para formação da Subcomissão 
Técnica a que se refere a Lei Federal nº 12.232/2010. O Presidente ressaltou, em 
seguida, que em fiel observância ao 
12.232/2010, o sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas 
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM - CMC-CHAMAMENTO PÚBLICO 

) dias do mês de maio de 2019, às 09h00min, reuniu-se no Plenário, sito à 
Praça São Gonçalo, nº 18, a Comissão Permanente de Licitação da CM

, publicada no Diário Oficial do Município de Contagem 
, 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 nº 01/2019, que tem por objeto 
a contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade, nos te
Federal nº 12.232/2010. Dando início aos trabalhos, o Presidente da CPL fez a leitura do 
rol das inscrições deferidas, de acordo com a relação oficial publicada no DOC do dia 

º 4569, com os nomes, conforme TABELA 1 abaixo:
TABELA 1: 

NOME HABILITAÇÃO 
VÍNCULO COM 

Alessandra Taveira Comunicação - 
Jornalista 

SIM

Anderson de Oliveira Comunicação - 
Jornalista 

NÃO

Erica Cristina Pereira 
Lima de Souza 

Comunicação - 
Jornalista 

SIM

João Batista Villalba Comunicação - 
Jornalista 

NÃO

Leandro Alexandre Comunicação - 
Jornalista 

SIM

Lorena Carazza Alves Comunicação - 
Jornalista 

SIM

Natalia Cristina Rosa Comunicação - 
Jornalista 

SIM

Sergio Emilio Neres 
 

Comunicação – 
Designer gráfico 

SIM

Sergio Fernandes da Comunicação - 
Jornalista 

NÃO

Em seguida, o Presidente da CPL informou que não foram protocoladas quaisquer 
impugnações aos nomes da relação de inscritos. Ato contínuo, o Presidente da 
Comissão de Licitação explicitou aos presentes a pauta da sessão, que consiste na 

io de 2 (dois) membros que mantenham vínculo com a CMC e de 1 
(um) membro que não mantenha vínculo com a CMC, para formação da Subcomissão 
Técnica a que se refere a Lei Federal nº 12.232/2010. O Presidente ressaltou, em 
seguida, que em fiel observância ao disposto no § 9º do artigo 10 da Lei Federal nº 
12.232/2010, o sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas 
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

no Plenário, sito à 
Praça São Gonçalo, nº 18, a Comissão Permanente de Licitação da CMC, designada pela 

, publicada no Diário Oficial do Município de Contagem - DOC - de 
, 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 
, que tem por objeto 

dade, nos termos da Lei 
Federal nº 12.232/2010. Dando início aos trabalhos, o Presidente da CPL fez a leitura do 

publicada no DOC do dia 30 
conforme TABELA 1 abaixo: 

VÍNCULO COM 
A CMC? 

SIM 

NÃO 

SIM 

NÃO 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

NÃO 

Em seguida, o Presidente da CPL informou que não foram protocoladas quaisquer 
impugnações aos nomes da relação de inscritos. Ato contínuo, o Presidente da 
Comissão de Licitação explicitou aos presentes a pauta da sessão, que consiste na 

io de 2 (dois) membros que mantenham vínculo com a CMC e de 1 
(um) membro que não mantenha vínculo com a CMC, para formação da Subcomissão 
Técnica a que se refere a Lei Federal nº 12.232/2010. O Presidente ressaltou, em 

disposto no § 9º do artigo 10 da Lei Federal nº 
12.232/2010, o sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas 
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da Subcomissão Técnica de acordo com a proporcionalidade legal estabelecida no § 1º 
do artigo 10 da mesma lei. A metodologia
preservando-se a transparência e o correto cumprimento da Lei Federal nº 12.232/2010, 
foi informada pelo Presidente da CPL como sendo a seguinte:
a) Os nomes dos 9 (nove) profissionais com inscrições deferidas serão escritos de forma 
legível em 9 (nove) cédulas, a serem incluídas em dois recipientes destinados, 
separadamente, aos profissionais com vínculo com a CMC (primeiro recipiente) e aos 
profissionais sem vínculo com
b) Serão sorteados, primeiramente, os nomes de 2 (dois) profissionais vinculados à 
CMC (primeiro recipiente) e que comporão a Subcomissão Técnica. Em seguida, serão 
sorteados todos os demais nomes desse mesmo recipiente, os qua
suplentes dos profissionais vinculados à CMC, observando
sorteio; 
c) Na sequência, será sorteado o nome de 1(um) profissional não vinculado à CMC 
(segundo recipiente) e que também comporá a Subcomissão Técnica
serão sorteados todos os demais nomes desse mesmo recipiente, os quais funcionarão 
como suplentes do profissional não vinculado à CMC, observando
ordem de sorteio. 
Antes de dar início ao sorteio, na forma acima explicitad
convidou os presentes para se aproximarem da mesa onde se encontravam os recipientes 
e as cédulas, para uma fiscalização mais efetiva do processo. Após a retirada aleatória 
de cédula por cédula do primeiro recipiente, foi obtida a se
profissionais vinculados à CMC, por ordem de retirada de cédula:

CLASSIFICAÇÃO NOMES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS À CMC

1º 

2º 

3º 

4º 

5 º 

6 º 

Em seguida, realizou-se igual procedimento para os profissionais não vinculados à 
CMC, tendo sido obtida a seguinte classificação, de acordo com a ordem de retirada d
cédulas: 

CLASSIFICAÇÃO 
NOMES DOS PROFISSIONAIS NÃO VINCULADOS À 

1º 

2º 

3º 
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da Subcomissão Técnica de acordo com a proporcionalidade legal estabelecida no § 1º 
do artigo 10 da mesma lei. A metodologia escolhida para realização do sorteio, 

se a transparência e o correto cumprimento da Lei Federal nº 12.232/2010, 
foi informada pelo Presidente da CPL como sendo a seguinte: 

) profissionais com inscrições deferidas serão escritos de forma 
) cédulas, a serem incluídas em dois recipientes destinados, 

separadamente, aos profissionais com vínculo com a CMC (primeiro recipiente) e aos 
profissionais sem vínculo com a CMC (segundo recipiente); 

Serão sorteados, primeiramente, os nomes de 2 (dois) profissionais vinculados à 
CMC (primeiro recipiente) e que comporão a Subcomissão Técnica. Em seguida, serão 
sorteados todos os demais nomes desse mesmo recipiente, os quais funcionarão como 
suplentes dos profissionais vinculados à CMC, observando-se, para tanto, a ordem de 

ência, será sorteado o nome de 1(um) profissional não vinculado à CMC 
(segundo recipiente) e que também comporá a Subcomissão Técnica. Logo a seguir, 
serão sorteados todos os demais nomes desse mesmo recipiente, os quais funcionarão 
como suplentes do profissional não vinculado à CMC, observando-se, para tanto, a 

Antes de dar início ao sorteio, na forma acima explicitada, o Presidente da CPL 
convidou os presentes para se aproximarem da mesa onde se encontravam os recipientes 
e as cédulas, para uma fiscalização mais efetiva do processo. Após a retirada aleatória 
de cédula por cédula do primeiro recipiente, foi obtida a seguinte classificação dos 
profissionais vinculados à CMC, por ordem de retirada de cédula: 

TABELA 2: 

NOMES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS À CMC

Erica Cristina Pereira Lima de Souza

Alessandra Taveira Paiva 

Natalia Cristina Rosa 

Sergio Emilio Neres Mendes 

Leandro Alexandre Perche 

Lorena Carazza Alves Bigão 

se igual procedimento para os profissionais não vinculados à 
CMC, tendo sido obtida a seguinte classificação, de acordo com a ordem de retirada d

TABELA 3: 

NOMES DOS PROFISSIONAIS NÃO VINCULADOS À 
CMC 

João Batista Villalba 

Sergio Fernandes da Cunha 

Anderson de Oliveira Pena 
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da Subcomissão Técnica de acordo com a proporcionalidade legal estabelecida no § 1º 
escolhida para realização do sorteio, 

se a transparência e o correto cumprimento da Lei Federal nº 12.232/2010, 

) profissionais com inscrições deferidas serão escritos de forma 
) cédulas, a serem incluídas em dois recipientes destinados, 

separadamente, aos profissionais com vínculo com a CMC (primeiro recipiente) e aos 

Serão sorteados, primeiramente, os nomes de 2 (dois) profissionais vinculados à 
CMC (primeiro recipiente) e que comporão a Subcomissão Técnica. Em seguida, serão 

is funcionarão como 
se, para tanto, a ordem de 

ência, será sorteado o nome de 1(um) profissional não vinculado à CMC 
. Logo a seguir, 

serão sorteados todos os demais nomes desse mesmo recipiente, os quais funcionarão 
se, para tanto, a 

a, o Presidente da CPL 
convidou os presentes para se aproximarem da mesa onde se encontravam os recipientes 
e as cédulas, para uma fiscalização mais efetiva do processo. Após a retirada aleatória 

guinte classificação dos 

NOMES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS À CMC 

Erica Cristina Pereira Lima de Souza 

se igual procedimento para os profissionais não vinculados à 
CMC, tendo sido obtida a seguinte classificação, de acordo com a ordem de retirada das 

NOMES DOS PROFISSIONAIS NÃO VINCULADOS À 
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Terminado o procedimento de sorteio, o Presidente da CPL anunciou, então, a 
composição da Subcomissão Técnica:
 
2 (dois) membros vinculados à CMC (TABELA 2)

Erica Cristina Pereira Lima de Souza

 
1 (um) membro não vinculado à CMC (TABELA 3)

Esclareceu o Presidente da CPL que os demais profissionais sorteados e que não 
entraram na composição da Subcomissão Técnica funcionarão como suplentes, 
observada a tabela respectiva e a ordem de classificação, no caso de afastamento 
justificado de algum titular. Por fim, destacou o Presidente da CPL que, nos termos do § 
1º do artigo 11 da Lei Federal nº 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. 
ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelos membros da Comissão
 
 
 

Presidente

    Iara Marta Coleta Castro   
Membro da Comissão de Licitação                         Membro da Comissão de Licitação
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Terminado o procedimento de sorteio, o Presidente da CPL anunciou, então, a 
da Subcomissão Técnica: 

2 (dois) membros vinculados à CMC (TABELA 2): 

Erica Cristina Pereira Lima de Souza 

Alessandra Taveira Paiva 

1 (um) membro não vinculado à CMC (TABELA 3): 

João Batista Villalba 

Esclareceu o Presidente da CPL que os demais profissionais sorteados e que não 
entraram na composição da Subcomissão Técnica funcionarão como suplentes, 
observada a tabela respectiva e a ordem de classificação, no caso de afastamento 

itular. Por fim, destacou o Presidente da CPL que, nos termos do § 
1º do artigo 11 da Lei Federal nº 12.232/2010, os integrantes da Subcomissão Técnica 
não poderão participar das sessões de recebimento e abertura dos invólucros com as 

de preços. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente 
ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelos membros da Comissão

Viviane Silva Diniz 
Presidente - Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 

Iara Marta Coleta Castro                                               Ana Carolina Valtudes
Membro da Comissão de Licitação                         Membro da Comissão de Licitação
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Terminado o procedimento de sorteio, o Presidente da CPL anunciou, então, a 

Esclareceu o Presidente da CPL que os demais profissionais sorteados e que não 
entraram na composição da Subcomissão Técnica funcionarão como suplentes, 
observada a tabela respectiva e a ordem de classificação, no caso de afastamento 

itular. Por fim, destacou o Presidente da CPL que, nos termos do § 
1º do artigo 11 da Lei Federal nº 12.232/2010, os integrantes da Subcomissão Técnica 
não poderão participar das sessões de recebimento e abertura dos invólucros com as 

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente 
ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelos membros da Comissão. 

Ana Carolina Valtudes 
Membro da Comissão de Licitação                         Membro da Comissão de Licitação 


