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MUNICÍPIO UNIÃO DA VITóRIA . PARANÁ
ATA DA REUNIÃO DO SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCruICA
14:00 horas do dia 25 do mês de outubro do ano de dois mit e vinte e um, na sala de Licitação do
Município, situada à Rua Dr. Cruz Machado, n' 205 - 4'Andar, Centro, nesta cidade e Município de União
da Vitória, Estado do Paraná, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto no 53

As

de l3 de janeiro de 2021, composta por: MARIA CELESTE DE ASSUNÇÃO MANCE, na presidência,
PAULO MARCELO SCHEID e WILMAR ALEXANDRE DOMINGOS BIEBERBACH como membros,
com a finalidade de proceder a condução do sorteio da Subcomissão Técnica responsável pela análise e
julgamento das propostas técnicas da Concorrência Pública para Contratação de Agência de Publicidade
para a prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da
PREFEITURA MUNICIPAL de União da Vitória - Paraná, a qual será novamente relançada. Aberta a
sessão o(a) Presidente informou que a subcomissão técnica será constituída por 3 (três) membros que sejam

formados em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que I (um)

deles não poderá manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de União da Vitória. Informa ainda que os nomes remanescentes da relação dos indicados, após
o soÍeio dos 03 membros titulares da Subcomissão Técnica, serão sorteados para definição de uma ordem
de suplência, a serem convocados nos casos de impedimento de participação de algum dos titulares.
Fez um breve relato sobre o Edital da Contratação da Agência de Publicidade: explicou que a Prefeitura
Municipal de União da Vitória do Estado do Paraná instaurou processo licitatório de concorrência n.o
0212021, no entanto devido impugnação e algumas solicitações de esclarecimentos a Administração Pública
considerando a necessidade de readequação do instrumento convocatório e alicerçada nos princípios
norteadores da Administração Pública e, podendo rever a oportunidade e a conveniência dos seus próprios
atos, decidiu por revogar o referido processo, o qual, tendo em vista a necessidade de ajustes técnicos pela
secretaria solicitante, será republicado tão logo esses ajustes sejam finalizados.

No entanto essa revogação não se estende ao Chamamento n.'0512021, o qual será reaproveitado para o
novo processo licitatório.
Em sequência, a Presidente, Maria Celeste de Assunção Mance, leu a relação de inscritos para concorrer ao
sorteio que constituirá a Subcomissão Técnica, conforme publicado no Diário Oficial do Município edição

n' 2325, de I I de agosto de 2021:
COM Vi NCULO:
ÂNGELA MARIA FARAH
2, ADRIANO DZIDUK DA SILVA
1.

3. JULIANA BISCAIA
4. FERNANDO CESAR GOHL
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5. MARIELLEN LUSA KRUG JAKOBI

SEM VÍNCULO:
1. URSULA POLI

2. LUCIOMAR MOREIRA DE CASTILHO
3. MARIANA BAUFLEUR

4, KARINE LIVIAN FRYDER
5, KELLY DE OLIVEIRA DE RAMOS
6.

WILLIAN NOVAKOSKI RODRIGUES

7. FÁBIO MIRANDA FARES

Antes de iniciar o sorteio, a Presidente, Maria Celeste de Assunção Mance, explicou as regras adotadas: que
os l2 (doze) nomes foram impressos em papel branco no mesmo formato e fonte de letra, que o primeiro

sorteio seria para os profissionais com vínculo com a PMUVA: os dois primeiros para ocuparem as vagas
de membros titulares da Subcomissão Técnica, e que os outros três nomes seriam para ocupar as vagas de
membros suplentes. E que em seguida seriam sorteados os nomes dos membros sem vínculo profissional
com a PMUVA. O primeiro nome sorteado para ocupar única vaga de membro titular e os seis nomes
seguintes para serem os suplentes desta vaga.

Dito isso, solicitou que os membros da Comissão Permanente de Licitação rubricassem os papeis com os
nomes para o sorteio antes de acondicioná-los ao recipiente transparente, que foram sorteados conforme a
ordem que segue:
lo membro titular com vínculo: ÂNGELA MARIA FARAH

titular com vínculo: ADRIANo DZIDUK DA SILVA
lo membro suplente com vínculo: FERNANDO CESAR GoHL
2o membro suplente com vínculo: MARIELLEN LUSA KRUG JAKoBI
3" membro suplente com vínculo: JULIANA BISCAIA

2o membro

lo membro titular sem vínculo: wILLIAN NoVAKOSKI RODRIGUES
I

o

membro suplente sem vínculo: KARINE LIVIAN FRYDER

vínculo: URSULA POLI
sem vínculo: LUCTOMAR MOREIRA DE CASTILHo
sem vínculo: FÁBIo MIRANDA FARES
sem vínculo: MARTANA BAUFLEUR
sem vínculo: KELLY DE 0LIVEIRA DE RAMoS

2o membro suplente sem
3o membro suplente
4o membro suplente
5o membro suplente
6o membro suplente
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Comissão dará ciência do resultado do sorteio através de publicidade no Diário Oficial do Município,

além de disponibilizar no portal eletrônico da PMUVA.
Sem mais nada a constar, foi encerrada a sessão às l4h20min.

União da Vitória/PR, 25 de agosto de 2021.
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WILMAR ALEXANDRE DOMINGOS BIEBERBACH
MEMBRO
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