
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021 
 

Sessão Pública de Sorteio da Subcomissão Técnica 
 
 
 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 

oito horas, na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, sita a Rua do 

Comércio, 1468, Centro, na cidade de Tapejara – RS, reuniram-se a Comissão de 

Julgamento de Licitação, designados pela Portaria n.º 1393/2021, objetivando a realização 

do sorteio dos profissionais formados ou que atuem nas áreas de comunicação, publicidade 

ou marketing, para comporem a subcomissão técnica para julgamento das propostas 

técnicas e seus eventuais recursos apresentados na licitação sob modalidade de Tomada 

de Preços n.º 001/2021 da Câmara Municipal de Vereadores, tipo técnica e preço, 

objetivando a contratação de agência de publicidade para prestar os serviços de natureza 

contínua no ramo de publicidade e propaganda como atividades complementares, os 

serviços especializados pertinentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros 

instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, 

os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre 

os resultados das campanhas realizadas; à produção e à execução técnica das peças e 

projetos publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de 

comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos 

efeitos das mensagens e das ações publicitárias no assessoramento e apoio no 

desenvolvimento e execução em ações de comunicação, nos termos da Lei Federal n.º 

12.232 de 29 de abril de 2010. A relação dos profissionais formados em comunicação, 

publicidade ou marketing inscritos, dos quais serão sorteados foi publicada no dia 18 de 

outubro de 2021. Não houve impugnação quanto aos integrantes da relação apresentada. 

Os profissionais inscritos são: Graziela Thais Baggio, CPF n.º 942.446.930-68, Bacharel em 

Comunicação Social; Rodinei Agostini, 770.498.020-34, Bacharel em Comunicação Social; 

Valéria Zanini Teixeira, CPF n.º 017.419.560-56, Publicidade e Propaganda. Como houve 

apenas 3(três) inscritos e não houve impugnação, todos os profissionais habilitados 

comporão a Subcomissão Técnica nos termos da Lei Federal n.º 12.232/2010. O resultado 

será publicado no site do Município no endereço www.tapejara.rs.gov.br . Nada mais 

havendo a constar, foi lavrada a presente ata que será lida, aprovada e assinada pelos 

participantes do ato. 
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