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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2014 

 

 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e quatorze, na sala de 

reuniões do Conselho Federal de Odontologia, reuniram-se os seguintes membros da 

Comissão Fábio de Oliveira Ferreira, Juan Reguengo Rodrigues e Daniele dos Santos 

Grimião, todos integrantes da Comissão Especial de Licitação do Conselho Federal de 

Odontologia, conforme publicação no Diário Oficial da União de 22 de dezembro 2014, para 

realização do sorteio dos membros que comporão a Subcomissão Técnica da Concorrência nº 

002/2014, cujo objeto é a contratação de 01 (uma) agência de propaganda para a prestação de 

serviços de publicidade ao Conselho Federal de Odontologia, nos termos do § 2º, do artigo 

10, da Lei 12.232/2010. Iniciados os trabalhos, foram apresentados os nomes indicados, 

conforme passo a descrever: Melissa Mateo Merlo Ferreira, Getúlio Tadeu Nunes, Simone 

Capovilla, Ericson Leão Bezerra, Ermensson Luiz Jorge, Paulo Sérgio Moreira, Marisa 

Rabelo da Silva, Leticia Dias de Souza e Rafael de Meiroz, sendo os três últimos sem 

vínculos com o CFO. Em seguida, os nomes foram colocados em duas caixas, uma contendo 

os membros com vínculo com o CFO e outra com os membros que não possuem vínculo, e 

dado continuidade ao sorteio. Primeiramente foram sorteados os membros com vínculo com o 

CFO, os nomes sorteados são: Ericson Leão Bezerra e Getúlio Tadeu Nunes, em seguida foi 

sorteado o membro sem vínculo com o CFO: Leticia Dias de Souza. Ao final, foi informado 

aos presentes que serão tomadas todas as providências necessárias para formalização da 

designação dos membros da Subcomissão Técnica. Nada mais havendo, o Presidente da 

Comissão Especial de Licitação determinou o encerramento da sessão pública, sendo lavrada 

a presente ata, subscrita pela mesma e pelos demais membros da Comissão. 

 

 

 

Fábio de Oliveira Ferreira  

Presidente 
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