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“COMUNICADO” 

 

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, atendendo ao disposto no Art. 10 da Lei Federal 

12.232/2010 para realização de processo licitatório para Contratação de Agencia de Propaganda, 

informa: 

 

1º O sorteio para a composição da Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e julgamento 

das Propostas Técnicas da Tomada de Preços tendo como objeto a Contratação de Agencia de 

Propaganda será realizada através de Sessão Pública, em data de 31/05/2019, às 14:00 horas, na 

Sala de Licitações desta Autarquia, e obedecerá os seguintes procedimentos: 

a)  Na data/horário/local designados para o sorteio, poderão comparecer os profissionais convidados  

bem como demais profissionais da área interessados (formados em comunicação, publicidade ou 

marketing), desde que manifestem interesse em participar do sorteio e realizem seu cadastro junto a esta 

Autarquia Municipal de Transito e Transporte em até 01 (um) dia antes da sessão pública para o sorteio. 

b)  No início da Sessão Pública de Sorteio, será solicitado aos convidados e membros cadastrados 

apresentação de documento Oficial com Foto, e documento que comprove que tenha formação nas áreas 

indicadas (registro de classe, declaração ou documento que comprove). 

c)  Os documentos serão averiguados pela Comissão Especial de Licitação para a realização do 

sorteio. Os documentos serão fotocopiados e autenticados pela Comissão e serão anexados a Ata da 

Sessão Pública e farão parte do procedimento de licitação. 

d)  A Presidente da Comissão Especial realizara a supervisão de todos os atos e realizará o sorteio 

dos nomes para integrar a Subcomissão Técnica, a qual será composta por no mínimo 03 (membros) 

membros.  

e) Ao final do sorteio será lavrada a Ata com a designação dos integrantes da Subcomissão Técnica, 

a qual será assinada por todos os presentes. 

 

2º A lista de profissionais técnicos indicados pela Diretoria de Comunicação da Prefeitura de 

Ponta Grossa para participação do sorteio para a Subcomissão Técnica é a seguinte: 

LUIZ FERNANDO SOUSA. 

MARCUS FABRIZIO BUSATO. 

MARCOS VINICIUS TONIN. 

EDUARDO GODOY. 

JOSUÉ ANTONIO TEIXEIRA. 

GUILHERME ARY BACH. 

PAOLA ANTUNES. 

ANA KARINA MACIEL. 

EDUARDO FARIAS. 
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3º Conforme § 5º do Art. 10, da Lei 12.232/2010: 

“... , até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado 

poderá impugnar pessoa integrante da relação constante do presente comunicado, mediante fundamentos 

jurídicos plausíveis, através de solicitação de impugnação por escrito, direcionada à Autarquia Municipal 

de Transito e Transporte – Setor de Licitações.  O processamento e o julgamento das impugnações, serão 

realizados de acordo com o estabelecido na nos § 6º, 7º e 8º da Lei 12.232/2010. 

  

                                                                                   Ponta Grossa, 16 de maio de 2019. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de trânsito e Transporte 

 

 

 

 


