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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação

 

ATA

ATA DA SESSÃO DE SORTEIO DA SUBCOMISSÃO

Ata de abertura da sessão pública de sorteio e composição da subcomissão técnica,
referente ao Edital de Concorrência nº 01/2021, realizada às 10:00 horas do dia 08 de dezembro de
2021. Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00min, reuniu-se a
Comissão Especial de Licitação designada através das Instruções nº 114/2021 - CODEPLAN/PRESI/GAB
(doc.   ) os Senhores, Tairone Aires Cavalcante matricula nº 3438-0, na condição de presidente, Odílio
Ferreira Carvalho Filho, matrícula nº 1274-2, na condição de presidente subs�tuto e Chester Felipe
Parreira Reis, matrícula 2381-7, na condição de membro, no Auditório da CODEPLAN - Setor de
Administração Municipal - SAM, Bloco “H” - 2º andar, sala nº 211 - Bairro - Asa Norte - CEP 70620-080 -
Brasília/DF, para realizar a sessão pública de sorteio, para escolha dos membros que irão compor a
Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e o julgamento das propostas técnicas a serem
apresentadas no âmbito da Concorrência nº 01/2021 (processo nº 00121-00000518/2021-37 da
Companhia de Planejamento do Distrito Federal - Codeplan), que tem por objeto “Contratação de
empresa prestadora de serviços de comunicação corpora�va, referentes à: a) prospecção, planejamento,
implementação, manutenção e monitoramento de soluções de comunicação corpora�va da Companhia
de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, no seu relacionamento com a imprensa e na sua
atuação em relações públicas, em território nacional; b) criação e execução técnica de ações e/ou
materiais de comunicação corpora�va e de conteúdos mul�mídia, no âmbito do contrato; c) criação,
implementação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação corpora�va, des�nadas a
expandir os efeitos da atuação da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN junto à
imprensa e demais públicos de interesse, em consonância com novas tecnologias. No dia, hora e local
determinados no instrumento convocatório, a Comissão Especial de Licitações – CEL, através do
presidente, declarou aberta a presente sessão, onde se constatou o comparecimento apenas dos
Membros da Comissão Especial de Licitação acima mencionados. Ato con�nuo o Senhor presidente
nomeou como Secretário da Comissão ad hoc o membro Bruno Bruno Felipe Gomes. Em seguida, foi
feita a leitura do rol dos inscritos, com vínculo e sem vínculo, a saber: Relação de profissionais que
mantêm vínculo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN - 1. Francisco
Dutra Pimenta; 2. Maurício Hissao Suda; 3. Mauro Guimarães Moncaio e 4. Renata Nogueira Fernandes.
Relação de profissionais que não mantêm vínculo com a Companhia de Planejamento do Distrito
Federal - CODEPLAN - 1. Cecília Viana Brandim e 2. Sandra Turcato Jorge Tolen�no. Dando
prosseguimento, foi dado vistas aos presentes os nomes dos inscritos COM VÍNCULO, sequencialmente,
em ordem alfabé�ca. Em seguida todas as folhas foram dobradas em 04 (duas) partes, não aparecendo
os nomes dos inscritos e na presença de todos foram colocados em 02 (copos descartáveis, cor rosa) um
com o nome “COM VÍNCULO” e o outro com o nome “SEM VÍNCULO” após, o Membro da Comissão
Chester Felipe Parreira Reis, foi convidado para re�rar os nomes conforme definido e realização do
sorteio dos inscritos, tendo sido sorteado na seguinte ordem: "COM VÍNCULO" - Membros �tulares: 1º
Renata Nogueira Fernandes e 2º Francisco Dutra Pimenta. Na sequência foram sorteados os suplentes
"COM VÍNCULO" na seguinte ordem: 1º Mauro Guimarães Moncaio e 2º Maurício Hissao Suda. Ato
con�nuo, seguindo o mesmo rito, foi efetuado o sorteio dos inscritos "SEM VÍNCULO", tendo sido
sorteado o seguinte Membro: 1º Sandra Turcato Jorge Tolen�no. E por fim, foi sorteada a suplente " SEM
VÍNCULO": Cecília Viana Brandim, encerrando o sorteio às 10:15 horas. Nada mais havendo a ser tratado,
a Comissão encerrou a sessão lavrando a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão
Especial de Licitação.

-assinatura eletrônica- 

Tairone Aires Cavalcante

Presidente
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-assinatura eletrônica- 

Odílio Ferreira Carvalho Filho

Membro

 

-assinatura eletrônica- 

Chester Felipe Parreira Reis

Membro

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por TAIRONE AIRES CAVALCANTE - Matr.0003438-0,
Presidente da Comissão, em 08/12/2021, às 11:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ODÍLIO FERREIRA CARVALHO FILHO - Matr.0001274-
2, Presidente da Comissão subs�tuto(a), em 08/12/2021, às 11:17, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CHESTER FELIPE PARREIRA REIS - Matr.0002381-7,
Membro da Comissão, em 08/12/2021, às 11:20, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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