Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

ATA DA SESSÃO DE SORTEIO DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO
TÉCNICA
PROCESSO LICITATORIO Nº 05 2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 09 horas, a Comissão de Licitação,
nas dependências da Câmara Municipal de Timbó, situada na Rua Inglaterra, Sn, esquina 750
com rua projetada A, designada pela Portaria nº 11/2014, para, na forma da Lei Federal nº.
12232/2010, 8.666/1993 e 4.680/65, proceder ao sorteio dos membros que farão parte da
subcomissão técnica que irá proceder com o julgamento técnico do objeto da Tomada de
Preços nº 01/2014, objeto do Processo Licitatório nº 05/2014, destinado à contratação de
Agência de Propaganda conforme Edital de Tomada de Preços 01/2014. Aberta a sessão
pública de sorteio, foi dito pelo presidente que compunham a lista preliminar de membros da
subcomissão os seguintes nomes: Aldo Júnior Pasqualini, Aurélio Kowalski, Jaime
Avendaño, Jorge Eduardo Manfrini, Patrícia Xavier e Thatiana Michelle Berri Krieger. Dando
prosseguimento, o Senhor Ailton Bertoldi, membro da Comissão Permanente de Licitação
procedeu com o acondicionamento, um por um, dos nomes dos membros supra relacionados a
serem sorteados, em urna inviolável. Após, procedeu-se com o sorteio dos membros, tendo
sido contemplados os senhores Aurélio Kowalski, Jaime Avendaño e Thatiane Michelle Berri
Krieger. Ato contínuo, o Presidente informou que a lista com os sorteados que farão parte da
subcomissão técnica será publicada no átrio da Câmara Municipal, no DOM –SC e no site da
Câmara (www.camaratimbo.sc.gov.br), devendo os mesmos serem cientificados de suas
nomeações. Nada mais a tratar, o presidente declarou encerrada a presente sessão, lavrando a
ata que segue assinada por todos e que será publicada no DOM –SC (Diário oficial do Estado
SC) – www.diariomunicipal.sc.gov.br e site da Câmara www.camaratimbo.sc.gov.br.
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