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P O R T A R I A 
 

Nº 0125/2022 
 

 
“Dispõe sobre composição de subcomissão técnica 

de licitação para os fins que especifica.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe 

confere o Artigo 69, inciso V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, considerando 

os princípios constitucionais, da moralidade, da eficiência e da publicidade e ainda, 

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de agencia de propaganda para a publicidade 

dos serviços de publicidade do Poder Executivo Municipal; 

CONSIDERANDO o disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, bem como na 

Lei federal 8.666/93, que regulamenta e disciplina, respectivamente, a realização de licitação para a 

contratação pela Administração Pública; 

CONSIDERANDO, especificamente, o disposto no § 1º do artigo 10, da Lei Federal n° 

12.232/2010, que trata do procedimento de licitação para a contratação de agencia de propaganda pela 

Administração Pública, exigindo que as propostas técnicas sejam analisadas e julgadas por 

subcomissão técnica, constituída por, pelo menos, 3 (três) membros que sejam formados em 

comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que pelo menos, 

1/3 (um terço) deles não poderá manter nenhum vinculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com 

o órgão ou a entidade responsável pela licitação; 

CONSIDERANDO, o sorteio público realizado na data de 17 de janeiro de 2022, em 

atendimento ao disposto na Lei Federal nº 12.232/2010;  

 
R E S O L V E: 

 
 

Artigo 1º- Nomear a subcomissão técnica, com os profissionais abaixo indicados, conforme 

disciplina a Lei Federal 12.232/2010:   

I – Membros Titulares:  

a) Fabio Ferreira da Silva (profissional sem vinculo funcional com a PMSS);  

 

b) Guilherme Hartog Gimenes (profissional com vinculo funcional com a PMSS); 
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c) Rafael Romero (profissional com vinculo funcional com a PMSS); 

 

II – Membros Suplentes: 

a) Júlio Cesar Elias Buzi (profissional sem vinculo funcional com a PMSS); 

 

b) Raquel de Andrade Luciano (profissional com vinculo funcional com a PMSS); 

 

c) Thaís Silva Simões Martines (profissional com vinculo funcional com a PMSS);; 

 

Artigo 2º - Os trabalhos relativos á avaliação das propostas e demais procedimentos 

necessários a serem realizados pela Subcomissão técnica na licitação, modalidade concorrência 

pública, serão de forma voluntária, não remunerada. 

Artigo 3º - Os demais requisitos para a atuação da subcomissão técnica de licitação estarão 

previstos em edital específico de licitação, respeitados os princípios constitucionais e legais, e 

particularmente as determinações da Lei Federal 12.232/2010. 

             Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

São Sebastião,  25  de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 

 

 


