EDITAL DE SORTEIO
Processo nº 064.2020
MDFP nº 001.2020
OBJETO: Sorteio dos profissionais que irão compor a Subcomissão Técnica, para análise
e Julgamento das propostas técnicas da MDFP nº 001.2020, cujo objeto é a contratação de
serviços de publicidade, por intermédio de 01 (uma) agência, compreendendo o conjunto
de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento,
a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão
da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de
divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação,
de difundir ideias, princípios, iniciativas ou produtos creditícios da Desenbahia.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
DATA: 27/11/2020
HORÁRIO: 14:00hrs (Horário de Brasília)
LOCAL: Desenbahia - Rua Ivonne Silveira, Nº 213, Doron –
Salvador/ Ba.
1. RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O SORTEIO

1.1 PROFISSIONAIS COM VÍNCULO COM A DESENBAHIA
 Representantes da Desenbahia:
Número Nome
1
Marko Svec Silva

2

André Luis Puga Fidalgo

3

Fabrício Pereira Lopes

Rua Ivonne Silveira, 213. Doron (Paralela) – Salvador-Ba
CEP: 41194-015

Formação
Administração de
Empresas e Mestrando em
Direito, Governança e
Políticas Públicas
Administração de
Empresas e MBA em
Gerenciamento de Projetos
Bacharel em Comunicação
Social – Habilitação em
Jornalismo
Bacharel em
Informática/Analista da
PABX (71) 3103-1000 - FAX (71) 3341-2562
Central de Relacionamento 0800 285-1626
Ouvidoria 0800 284 0011

4

Sandra Cristina Santos Oliveira Mota

5

Gustavo Grillo de Brito

6

Sergio Luiz Matos da Silva

Gerência de Marketing e
Produtos (GMP)
Bacharel em Ciências
Econômicas e MBA em
PPP e Concessões
Bacharel em Ciências
Contábeis, Curso de
Especialização em
Auditoria/Gerente da
Gerência de Marketing e
Produtos
Bacharel em Ciências
Econômicas

 Representantes externos (todos indicados pela Secom, conforme e-mail anexo):
Número Nome
1
Diego Mascarenhas dos Santos
2
Mirtes Santa Rosa Sena Macedo

3

Milena Leal das Virgens

Formação
Bacharel em Comunicação
Bacharel em Comunicação
Social – Habilitação em
Publicidade e Propaganda
Bacharel em Comunicação
Social

2. IMPUGNAÇÃO
2.1 Qualquer interessado poderá, mediante fundamentos jurídicos plausíveis, impugnar a
relação de nomes contida no item 1 deste Edital, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da
realização da sessão pública de sorteio.
2.1.1 As impugnações deverão ser formuladas em documento próprio e
enviadas por o e-mail cpl@desenbahia.ba.gov.br ou fisicamente no setor de
protocolo da Desenbahia, de segunda à sexta-feira, das 08 às 17 horas, no
edifício-sede da DESENBAHIA, sito à Rua Ivonne Silveira, nº 213, Doron,
nesta Capital.
2.2 Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar na subcomissão técnica, declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade competente
2.3 A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante decisão fundamentada da autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração e a publicação
de nova lista, sem o nome impugnado.
2.4 Após a publicação da nova lista, somente será admitida nova impugnação ao nome que
vier a completar a relação anteriormente publicada.
3.SORTEIO
3.1Na data designada, o sorteio será realizado de modo a garantir o preenchimento das
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vagas da Subcomissão Técnica, conforme proporcionalidade do número de membros estabelecida na Lei n° 12.232/2010, garantida a possibilidade de fiscalização por qualquer interessado.
3.2 Os nomes dos profissionais a serem sorteados estarão escritos em pedaços de papel de
idêntico tamanho e forma, sendo um pedaço de papel para cada profissional.
3.3 No dia, horário e local indicados neste Edital, a Comissao Especial de Licitação reunirse-á e dará início ao sorteio, dando vista de cada pedaço de papel branco em que constará o
nome completo dos profissionais a serem sorteados.
3.4 Cada pedaço de papel será dobrado e inserido em uma urna, envelope ou saco plástico,
de onde serão extraídos os nomes dos sorteados.
3.5 A comissão Especial de Licitação procederá primeiramente ao sorteio dos membros
titulares da Subcomissão Técnica e, posteriormente, dos membros suplentes.
3.6 O resultado do sorteio será publicado no Diário Oficial da União e no endereço
eletrônico www.desenbahia.ba.gov.br
3.7. Ao final da sessão será elaborada ata com os principais acontecimentos ocorridos, que
ficara disponível no portal www.desenbahia.ba.gov.br
Salvador/BA, 13 de novembro de 2020

Camila Brandi Schlaepfer Sales
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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