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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN 
Proc. 1.41/2019  
Fls. __________  
Rub. __________ 

Concorrência nº 001/2019 

Processo nº 141/2019  

Objeto: Contratação de 04 (quatro) Agências de Publicidade, para executar os 

serviços de propaganda e comunicação digital, incluindo estudo, planejamento, 

concepção, execução, distribuição e controle de veiculação de programas e 

campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações, serviços, 

obras, eventos internos e externos, divulgações de Caráter legal, educativo, 

informativo ou de orientação social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Norte, controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) nos 

veículos de divulgação, tais como jornal impresso, sites, TV, rádio, dentre outros, 

conforme descrições e condições contidas no Anexo I (Briefing) do Edital e seus 

anexos. 

 

Ata do Sorteio da Subcomissão Técnica 

 

Aos treze dias (13) do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, 

reuniu-se na Sala de Reunião da Divisão de Licitações, localizada no prédio-anexo da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, a Comissão Permanente 

de Licitação desta Casa, instituída pelo Ato da Mesa nº 1.239/2018-AL, de 10 de 

abril de 2018, constituída pelos servidores, Thiago Antunes Bezerra, Mateus 

Carvalho de Lima, Ana Clarissa Bezerra Galvão de Araújo, André Luiz Galvão e Silva 

e Maria Goretti Dantas Gurgel Barros, presidente e membros, respectivamente, para 

realizar a sessão pública para sorteio dos profissionais que irão compor a 

Subcomissão Técnica que irá proceder à análise e julgamento das propostas técnicas 

a serem apresentadas no âmbito da Concorrência Pública nº 001/2019, Processo 

Administrativo nº141/2019, que tem por objetivo a contratação de 04 (quatro) 

Agências de Publicidade, para executar os serviços de propaganda e comunicação 

digital, incluindo estudo, planejamento, concepção, execução, distribuição e controle 

de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e 

mercadológicas para as ações, serviços, obras, eventos internos e externos, 

divulgações de caráter legal, educativo, informativo ou de orientação social da 

assembleia legislativa do estado do rio grande do norte, controle das inserções 

publicitárias (mídias contratadas) nos veículos de divulgação, tais como jornal 

impresso, sites, TV, rádio, dentre outros, conforme descrições e condições contidas 

no Anexo I (Briefing) no Edital e seus anexos. Serão sorteados 03 (três) nomes 

dentre os profissionais convidados, dos quais 01 (um) com vínculo com a ALRN e 02 

(dois) sem vínculo com a ALRN, conforme relações abaixo: 
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Relação de profissionais que mantêm 

vínculo com a Assembleia Legislativa 

do RN (01 nome a ser sorteado) 

Relação de profissionais que não 

mantêm vínculo com a Assembleia 

Legislativa do RN (02 nomes a serem 

sorteados) 

Camilo José Cunha Torquato 
Maria Suzanne N. e Souza 

Inamar Alves da Silva 

Gerlane Oliveira de Lima 
Ciro José Peixoto Pedroza 

Adelmo Freire da Silva 

Lorena Maria Azevedo D. Uehara 
Francisco de Paulo Araújo 

Alan Oliveira 

 

Dando início ao sorteio, primeiramente foi sorteado um (1) nome dentro dos 

profissionais que mantêm vínculo com a Assembleia Legislativa do RN. O nome 

sorteado foi o da Sra. GERLANE OLIVEIRA DE LIMA. Dando prosseguimento ao 

sorteio, dessa vez para escolha dos profissionais que não mantêm vínculo com a 

Assembleia Legislativa do RN, sendo sorteados os nomes dos senhores CIRO JOSÉ 

PEIXOTO PEDROZA E ADELMO FREIRE DA SILVA. Conclusivamente, 

comunicando que esta ata será disponibilizada a mesma versão integral no site 

AL/RN (aba licitações), notadamente no link referente a este certame. Nada mais 

havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos, e eu, Thiago Antunes 

Bezerra_______________, presidente da CPL-AL/RN, lavrei a presente ata que, 

depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

Thiago Antunes Bezerra 

Presidente 

 

 

Ana Clarissa Bezerra Galvão de Araújo 

Membro 

 

 

André Luiz Galvão e Silva 

Membro 


