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ATA DO EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 - PREF 

ATA 001 

 

As dez horas e trinta minutos do dia oito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se a Comissão Julgadora 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, na sede da Prefeitura, para abertura, processamento e julgamento do Edital de 

Credenciamento nº 003/2022, que tem por finalidade a Inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou 

marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e 

julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação, que será instaurada pelo MUNICÍPIO DE TURVO/SC, 

objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade, em consonância aos preceitos contidos na 

Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010 e legislação correlata. A Comissão Julgadora de Licitação fez registrar que 

considerando que na data inicialmente definida como data limite para o protocolo dia 28/10/2022 fora decretado ponto facultativo 

em razão do dia do servidor público, assim em consonância com o item 2.2 do edital os procolos foram aceitos até o próximo 

dia útil subsequente, qual seja, 31/10/2022. 

A comissão realiza a conferência dos documentos apresentados através de protocolo no setor de licitações do Município de 

Turvo/SC, tornando publico a relação abaixo: 
Nº INSCRIÇÃO NOME DO INSCRITO DATA PROTOCOLO CIDADE SITUAÇÃO (FORMAÇÃO) 

1 José Mota Alexandre 25/10/2022 Jacinto Machado/SC Homologada (Jornalista) 

2 Diogo Maciel Lessa 26/10/2022 Araranguá/SC 
Homologada (Assessor de 

Comunicação) 

3 Eduardo de Souza Rocha  26/10/2022 Araranguá/SC Homologada (Jornalista) 

4 Itaionara Tramontin Recco Vitor 26/10/2022 Bal. Arroio do Silva/SC 
Homologada (Comunicação 

Social) 

5 Lucas Marcelino Casagrande 26/10/2022 Araranguá/SC 
Homologada (Comunicação 

Social – Jornalismo) 

6 Juliana Baltazar de Oliveira 26/10/2022 Araranguá/SC 
Homologada (Comunicação 

Social – Jornalismo) 

7 Gregório Luiz Polato Silveira 26/10/2022 Araranguá/SC 
Homologada (Comunicação 

Social) 

8 Natalia Silveira 27/10/2022 Araranguá/SC Homologada (Jornalista) 

9 Everealdo Teixeira Silveira 27/10/2022 Araranguá/SC 

Homologada (Comunicação 

Social – Habilitação em 
Relações Públicas) 

 

Após analise dos documentos e finalização da tabela acima, o presidente da comissão coloca a palavra a disposição dos demais 

membros para que manifestem alguma divergência ou ressalta, não havendo manifestações. A ordem de inscrição, conforme 

tabela de homologação será considerada no ato da sessão de sorteio. Publica-se, encaminha-se esta ata para ciência dos 

interessados e comunica-se que a data do sorteio dos inscritos (homologados) visando compor a Subcomissão Técnica a ser 

constituída para análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação, que será instaurada pelo 

MUNICÍPIO DE TURVO/SC, objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade, em 

consonância aos preceitos contidos na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010 e legislação correlata. O sorteio realizar-se-

á no dia 18 de novembro de 2022 às 09h00, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo/SC. Nada mais havendo a 

ser tratado foi dada por encerrada a reunião da qual lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão. Nada 

mais havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrada a reunião e determinou que fosse lavrada a presente Ata, que 

depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão e pelos demais presentes que o desejarem. Turvo/SC, 08 

de novembro de 2022. 
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BERNADETE BIZ SOUZA 

Membro 
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