
ESTADO DO MARANHÃO
P refe itu ra M un icipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação

AVTSO DE SORTEIO E COMPOSIçAO DE

SUBCOMISSÃO TECNICA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNIC|PIO DE
IMPERATRIZ (CPL), instituída pelo Decreto no 044, de 3'1 de julho de 1997 e suas
alterações posteriores, faz público, para conheomento dos interessados, que realizará o
sorteio para COMPOSIçÃo DE SUBCOMISSÃO rÉclttca, no dia 22 de maio de 2019,
às 09:00 horas, em sua sede, à Rua Urbano Santos, no 1567- Bairro Juçara-
lmperatrizr'MA.

Trata-se de sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a
Subcomissão Técnica, esta que analisará e julgará as propostas técnicas da
Concorrência Pública 002/2019, que tem como objeto a contrataÇão de agêncra para a
prestação de serviços de publicidade lnstitucional. Serão sorteados 3 (três) nomes dentre
os profissionais listados abaixo, dos queis 2 (dois) com vínculo com a Prefeitura
Munrcrpal de lmperatriz e 1 (um) sem vínculo com a Prefeitura Municipal de lmperatriz,
conforme relações abaixo:

Profissronais que mantêm vínculo com a Prefeitura Munrcr pal de lmperatriz

(2 nomes a serêm sorteados)

- Edmara Silva da Silva

- João de Deus Rodrigues da Silva

- Maria Letícia de Oliveira Silva

- Mariana Ferreira Campos

-Patricia Araujo

-Kayla Pachêco Nunes

Profissionais oue não man têm vínculo com a Prefeitura Munrctoa lde lmperatriz

(1 nome a ser sorteado)

-Í\ilarcelli Alves Silva

- Thaísa Bueno

- Luciana da Silva Sousa Reino
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Nos termos de § 50 do artigo 10 da Lei Federal no 12.23212010, ate 48 (quarenta e oito)
horas antes da sessáo pública destineda ao sorteio qualquer interessado poderá
impugnar pessoa integrante das relaÇões acima, medlante fundamentos juridicos
plausíveis.

As impugnaçóes deverão ser protocoladas na Sede da Comissão
Permanente de LicitaÇões da Prefeitura Municipal de lmperatriz, onde também poderão
ser obtidos maiores esclarecimentos
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