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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  

ATA DE SESSÃO PUBLICA SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA  

Aviso de Sorteio TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2021 – Objeto: sorteio dos profissionais 

formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para 

integrarem a Subcomissão Técnica que será responsável pela análise e julgamento das propostas 

técnicas da Tomada de Preços n.º 001/2021. 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (05/07/2021), às quinte horas e trinta 

minutos (15h30min), na sede do Crea-MT localizada na Av. Hist. Rubens de Mendonça, nº 491, Bairro 

do Araés, Cuiabá, Estado de Mato grosso, se reuniu a Comissão Permanente de Licitações – CPL, 

instituída pela Portaria n.° 102/2021, para a realização da sessão inerente à fase de sorteio dos 

integrantes da Subcomissão Técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas da 

Tomada de Preços n.º 001/2021, divulgada no Diário Oficial da União, que instruiu o Processo nº 

2021008796. Presentes: João Vitor Rodrigues (Presidente), Regineia Aparecida Magalhães 

(Membro), Jose Rubens Lacerda Paes de Barros (Membro) e Jucilene Costa Delgado (testemunha). 

Em seguida foi instalada a sessão em epígrafe, ocasião em que a CPL constatou a ausência de outros 

interessados. Ato contínuo, uma vez confirmada à inexistência de registros relativos à eventual 

impugnação, a CPL relacionou todos os profissionais que se inscreveram para a finalidade pretendida, 

assim identificados: 

a) PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CREA-MT: 

1. CRISTINA CAVALEIRO COSTA 

2. IGOR AUGUSTO PEREIRA BASTOS  

3. RENNAN LIUGI KAWAHARA 

4. JOSE FLAVIO FERNANDINO MACIEL 

5. ABADILENE MARQUES 

6. DORIS COSTA 

 

b) PROFISSIONAIS SEM VINCULO COM O CREA-MT:  

1. ANA CRISTINA D’ASSUMPÇÃO 

2. ANDRE MARCON DE MESQUITA  

3. ANDREIA SVERSUT 

Na sequência, a CPL dividiu os nomes dos inscritos em duas caixas, de forma que ficaram dispostos 

separadamente os profissionais vinculados dos profissionais sem vínculo. Nas folhas os nomes foram 

dispostos com a mesma fonte e tamanho, inseridos em tabela com retângulos de igual medida. As 

referidas folhas foram disponibilizadas para vistas dos presentes, não havendo manifestações. 

Passou-se, então, ao corte nas linhas delimitadoras dos retângulos contendo os nomes de uma das 

vias. Após o recorte, verificou-se que todos os retângulos ficaram com a mesma medida, sendo 

dobrados individualmente por duas vezes na mesma direção e sentido, a ponto de restarem de 

mesmo tamanho e forma. Em seguida, foram armazenados dentro de duas caixas vazios e opacas, 

sendo um para cada categoria de profissional (com e sem vinculo), não havendo manifestações. 

Continuando os trabalhos, o Presidente da CPL convocou cada um dos presentes para, 
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individualmente, efetuarem de modo alternado o sorteio dos nomes, de modo que restaram assim 

classificados: 

a) PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CREA-MT:  

1. Titular: CRISTINA CAVALEIRO COSTA 

2. Titular: DORIS COSTA 

3. 1º Suplente: IGOR AUGUSTO BASTOS  

4. 2° Suplente: ABADILENE MARQUES 

b) PROFISSIONAIS SEM VINCULO COM O CREA-MT: 

1. Titular: ANA CRISTINA D’ASSUMPÇÃO 

2. 1º Suplente: ANDREIA SVERSUT 

3. 2º Suplente: ANDRÉ MARCON DE MESQUITA 

 

 

O Presidente da CPL indagou a todos acerca dos procedimentos realizados nesta sessão, não 

havendo manifestações. Não havendo outras manifestações, o Presidente da CPL determinou a 

publicação do resultado do sorteio no Diário Oficial da União e encerrou a sessão às __15_h_43_, da 

qual a ata vai lida e assinada por todos os presentes ao término da sessão.  

Cuiabá-MT, 05 de Julho de 2021 
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Presidente da CPL 
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