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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N°01/2019 — CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

PROCESSO SEI: 00197-00005228/2018-64 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO DOS MEMBROS TITULARES E 

SUPLENTES DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

A Comissão Especial de Licitação da Adasa, designada pela Portaria n° 220, de 11 de 

setembro de 2018, reuniu-se no auditório da sede da Agência no dia 24 de abril de 2019, 

às 10:00h, conforme previsto no Aviso publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 

DODF N°74, segunda-feira 22 Abril 2019, para realizar sessão pública de sorteio dos 

membros que irão compor a Subcomissão Técnica responsável pela análise e 

julgamento das propostas técnicas no âmbito da Concorrência Adasa n°01/2019, tudo 

conforme a disciplina do art. 10 da Lei n° 12.232/2010 e do documento "Regras do 

Sorteio" disponibilizado no site da Adasa (Anexo I). 

Estiveram presentes à sessão todos os membros titulares da Comissão Especial de 

Licitação e as pessoas relacionadas na "Lista de Presença", Anexo II. 

Aberta a Sessão Pública procedeu-se ao sorteio dos nomes indicados, respeitando os 

ditames legais, tendo sido sorteados os representantes e respectivos suplentes que os 

substituirão em caso de necessidade, respeitada a ordem do sorteio, quais sejam: 
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MEMBROS TITULARES DA SUBCOMISSAO TÉCNICA 

VÍNCULO COM A ADASA 

SIM NÃO 

1.Danielle de Oliveira Soares x 

2.Max José Gonçalves x 

3.Rosana de Cássia Liberado x 

MEMBROS SUPLENTES 

VÍNCULO COM A ADASA 

SIM NÃO 

1.Jarbas Fernando da Silva x 

2.Leonardo Batista Novaes x 

3.Eduardo José de Godoy Ferreira x 

Nada mais havendo a ser tratado, às 10:30 minutos foi encerrada a sessão, sendo 

lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão Especial de 

Licitação e, no Anexo II, por todos aqueles que acompanharam o sorteio público. 

EMmr 	ato Botelho 	Fusao \Nishiyama , 	Nelson Gom s Neto 

Presidente da Comissão 	 Membro 	 Membro Su lente 

Especial de Licitação 
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ANEXO I - PROCEDIMENTO DO SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

Em atendimento às regras do art. 10 da Lei 12.232/2010, a Comissão Especial de 

Licitação responsável pela Concorrência-Adasa n° 01/2019 torna pública as regras de 

sorteio dos nomes que irão compor a Subcomissão Técnica responsável pela análise e 

atribuição de notas aos Planos de Comunicação Publicitária (Invólucro n° 1): 

A sessão de sorteio será pública e acontecerá às 10:00h do dia 24/04/2019, no 

auditório da sobreloja da Adasa, com portas abertas e acesso franqueado a qualquer 

pessoa. 

Os 9 (nove) nomes publicados no DODF n°65, de sexta-feira dia 5 de abril de 2019 

constarão, impressos, em papéis de idênticas dimensões que serão dobrados uma vez 

na horizontal e uma vez na vertical de forma que não seja possível identificar os 

caracteres impressos 

Inicialmente, apenas os papéis onde constam os nomes dos 6 (seis) profissionais 

sem vínculo com a Adasa serão inseridos em uma caixa acrílica transparente, de onde 

um dos membros da Comissão Especial de Licitação sorteará um dos papéis. Essa 

metodologia visa dar cumprimento à regra do §2° do art. 10 da Lei 12.232/2010. Aberto 

o papel, o nome será mostrado a todos os presentes à sessão. Os demais papéis 

constantes na caixa também serão abertos para conferência junto aos presentes. 

Após, todos os demais papéis, contendo nomes de 3 (três) profissionais com e 5 

(cinco) profissionais sem vínculo com a Adasa, serão inseridos na caixa acrílica, de onde 

serão sorteados mais 2 (dois) nomes para composição da Subcomissão Técnica. Os 

papéis, depois de abertos, serão mostrados aos presentes, bem como os demais papéis 

que sobrarem na caixa acrílica. 

As providências dos itens "3" e "4" serão repetidos, com exceção dos papéis 

sorteados na primeira rodada. A segunda rodada de sorteio definirá os membros 

suplentes da Subcomissão Técnica sendo, 1 (um) suplente sem vínculo com a Adasa e 

2 (dois) suplentes que podem ter ou não vínculo com a Adasa. 

Ao final, será lavrada Ata da sessão pública, com indicação dos membros da 

Subcomissão Técnica, titulares e suplentes. 

Brasília, 10 de abril de 2019. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Adasa - Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal 
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ANEXO II - LISTA DE PRESENTES À SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO DA 

SUBCOMISSÃO TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA N°01/2019 

OME ASSINATURA 

unn.  eowialyee lçuprtmlow 
e-VC CQ. 

Y?Pi-Y-‘; 

vetsooino Go 
ç‘u tn--o Ai,  sislivAlka_ /5/57-e6/ 'foi -9/ 

;3fikomi, Wea, 	O 66 MG Rq68° 

0;  z. o  a - -N o 

S03333S)-Jj] 

Brasília, 24 de abril de 2019. 
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