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LICITAÇÃO PRESENCIAL BRDE 2019/140  

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
 

ATA DA SESSÃO DE SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA  

Às quatorze horas (14h00min) do dia treze de dezembro de dois mil e dezenove 

(13/12/2019), esteve presente ao auditório da sobreloja do BRDE em Porto Alegre/RS, na 

Rua Uruguai, nº 155, a Comissão Permanente de Licitações do BRDE – COPEL, nomeada 

pela Portaria nº 17.560, de 26 de setembro de 2019, para proceder ao sorteio dos membros 

da Subcomissão Técnica, que será responsável pela análise e julgamento das Propostas 

Técnicas da Licitação de Propaganda e Publicidade do BRDE – 2019/140, conforme Edital 

de Sorteio publicado. 

Após a constatação de que não havia outros presentes à sessão pública de sorteio, a 
COPEL iniciou os trabalhos colocando sobre a bancada os papéis (de idêntico tamanho e 
forma) com os nomes dos profissionais sem vínculo funcional ou contratual com o BRDE, 
conforme inscrição de participação realizada voluntariamente. Os nomes dos profissionais 
recebidos são: 

- CAROLINA BAZZI MORALES; 

- LUCIENE CARDOSO CORRÊA DA ROSA; 

- MARCUS VINICIUS CORRÊA; 

- NEY QUEIROZ DE AZEVEDO; 

- SIMONE CRISTINA DE SOUZA. 

Em seguida, foram apresentados os nomes das profissionais com vínculo com o BRDE que 
irão participar da Subcomissão, as quais fazem parte da Assessoria de Comunicação do 
Banco: 

- RENATA BORGES TODESCATO;  

- DEBORAH SABATINI SILVA; 

- KARINE ALMEIDA GOMES. 

Ato contínuo, houve a verificação por todos os membros da COPEL, para exame de lisura, 
dos papéis com os nomes de todos os profissionais sem vínculo e com vínculo. Logo após, o 
procedimento deu-se da seguinte maneira, conforme edital de sorteio publicado: dois nomes 
foram sorteados (item 4.2.4, “a”, do edital), dentre todos aqueles sem vínculo profissional, 
para compor o número total de cinco membros da Subcomissão Técnica (dois sem vínculo e 
as três profissionais com vínculo). Os nomes sorteados, dentre os cinco profissionais 
inscritos sem vínculo com o BRDE, após os papéis terem sido dobrados e inseridos em uma 
pequena urna, foram os seguintes: 

- LUCIENE CARDOSO CORRÊA DA ROSA; 

- NEY QUEIROZ DE AZEVEDO. 
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Apenas com o intuito de evitar nova realização de sorteio, em qualquer hipótese de 
desistência ou situação de força maior que impeça a participação dos sorteados, também se 
consignou, por sorteio, a ordem de chamamento para os demais profissionais sem vínculo: 

1 - Simone Cristina de Souza / 2 - Carolina Bazzi Morales / 3 – Marcus Vinicius Corrêa 

Em seguida, para sortear o membro da Subcomissão Técnica que será o(a) Coordenador(a) 
dos trabalhos, conforme item 4.2.4, “b” do edital, foram inseridos na urna os papéis com os 
dois nomes anteriormente sorteados, sem vínculo, juntamente com os papéis contendo os 
três nomes das profissionais com vínculo. Assim, o(a) sorteado(a) foi o(a) seguinte: 

- KARINE ALMEIDA GOMES 

Após esse procedimento, a COPEL ressalta na presente ata que é vedado aos integrantes 
da Subcomissão Técnica participar da sessão de recebimento e abertura dos Invólucros com 
as Propostas Técnicas e de Preços, conforme item 11.13.4 do edital da Licitação Presencial 
2019/140. A Subcomissão Técnica, portanto, assim ficou formada: 

- KARINE ALMEIDA GOMES 

- RENATA BORGES TODESCATO  

- DEBORAH SABATINI SILVA 

- LUCIENE CARDOSO CORRÊA DA ROSA 

- NEY QUEIROZ DE AZEVEDO 

Nada mais tendo sido registrado, a COPEL deu por encerrada, às 14h35min, esta Sessão de 
Sorteio dos membros da Subcomissão Técnica, lavrando-se a presente Ata. 
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