
 

1 
 

ATA DE SORTEIO DE INSCRIÇÕES REFERENTE AO EDITAL N°70/2022 

CHAMAMENTO PUBLICO 

Às 14h00min do dia 27 de maio do ano 2022, na sala de reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Araranguá, os membros da Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo decreto nº 10274 de 03 de 
Janeiro de 2022, Sr. Gesse Espindola Gomes – Presidente, Liliane Silva de Souza e Eliziane Aparecida 
Daumann – membros, reuniram-se para conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº.  8.666/93, de 
21/06/93 e alterações e Lei Federal n°12.232/2010, proceder com sorteio dos profissionais, cujas 
inscrições foram homologados objetivando compor a Subcomissão Técnica para análise e julgamento das 
propostas técnicas a serem apresentadas em licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, 
objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade, em conformidade com 
as exigências da Lei n° 12.232/2010.  

A sessão foi transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Araranguá, 
acompanhada pelo Procurador Geral do Município, Sr. Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues e 
interessados que compareceram ao inicio e durante a sessão de sorteio. 

A comissão inicia a sessão com a apresentação dos membros, na sequencia realizada a conferencia dos 
números e respectivas inscrições homologadas. O sorteio é iniciado sendo usado o auxilio de bingo, onde 
os três membros sorteados são: 

Titulares 

18 – Everaldo Teixeira Silveira 

3 – Eduardo de Souza Rocha 

12 – Clarissa Santiago Crispim 

Suplentes 

20 – Gilvan Felipe Teixeira de França 

21 – Regis Cristiano Silva da Silva 

5 – Romildo Luis Teixeira 

 

O numeração elencada a cada inscrição foi definida conforme ordem de protocolo, divulgada na ata de 
homologação das inscrições e mantidas para o sorteio realizado. 

Finaliza-se a sessão de sorteio com a leitura e assinatura da presente ata, que será assinada pelos 
membros da Comissão e demais presentes 

Nada mais havendo a ser tratado foi dada por encerrada a sessão. Publica-se e encaminha-se para 
oficialização do ato. 
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Liliane Silva de Souza                          Gesse Espindola Gomes                      Eliziane Aparecida Daumann 

           Membro                                                Presidente                                                   Membro 

 

 

Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues 

Procurador Geral da Prefeitura Municipal de Araranguá  


