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ATA DE SORTEIO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA. CONCORRÊNCIA N° 001/2021. ATA REUNIÃO DE SORTEIO PARA 
FORMAÇÃO DA SUBCOMISSAO TÉCNICA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS A SEREM 
APRESENTADAS NO ÂMBITO DA CONCORRENCIA N° 001/2021. Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2021, as 
17h (dezessete horas), em sua sede na Avenida Felipe Schimidt, nº 2070, com a presença dos senhores Thiago Correa 
Tancredo, Fabiano Pires de Oliveira e a senhora Juliana Spiecker da Silva, sob a presidência do primeiro, reuniu-se a 
Comissão Permanente de licitação do município de Braço do Norte, instituída pela portaria n°284 de 17 de maio de 
2021, para proceder à realização do sorteio para formação de subcomissão técnica para análise e julgamento das 
propostas técnicas a serem apresentadas no âmbito da concorrência n° 001/2021. O presidente deu início à sessão, 
informando que o sorteio realiza-se segundo as regras do edital, publicado seu extrato no DOE nº 21.503 de 09/04/21 
e DOM nº 83 de 19/04/2021, com fundamento da lei 12.232/2010, não tendo sido apresentada impugnação a 
nenhum dos nomes integrantes da relação de inscritos. Em seguida foi realizado sorteio da seguinte forma: a CPL 
reuniu-se e após o nome completo de cada um deles em pedaços de papel branco, de idêntico tamanho e forma, 
sendo um papel para cada candidato. Cada pedaço de papel foi inserido em um saco plástico, e onde foi extraído o 
nome sorteado. Foram realizados dois sorteios destinado à eleição de 2 membros dentre os profissionais que mantém 
vinculo funcional ou contratual com o município, procedido o sorteio os nomes sorteados foram o da profissional 
Suham Hussein Dabbous Dellatorre e do profissional Ramon Gracia. O outro membro da Comissão será formada pela 
profissional que não mantém vínculo funcional ou contratual com o município, a profissional Jadna Nazário Bitencourt 
da Silva. Nada havendo a deliberar, foi encerrada a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai 
assinada pelos membros da comissão. Thiago Correa Tancredo Fabiano Pires de Oliveira Juliana Spiecker da Silva.  
 
 
 
 
 

Roberto Kuerten Marcelino 
Prefeito Municipal  
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