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Secretaria da Comunicação Social e da Cultura 

Em Tempo

 Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura 
Concorrência Pública nº 001/2021 

Protocolo nº 17.621.969-6 

Subcomissão Técnica 

A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, dando cumprimento ao estabelecido pela Lei Federal nº 12.232/2010, em seu art. 10, §4º, torna pública a 
relação dos profi ssionais previamente cadastrados e que concorrerão ao sorteio para composição Subcomissão Técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento 
das propostas técnicas apresentadas pelos participantes da Concorrência Pública nº 001/2021/SECC, que objetiva a contratação de 5 (cinco) agências de propaganda para a 
prestação de serviços de publicidade, para atender a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, incluídas as Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, 
Sociedades de Economia Mista e demais entidades vinculadas. 

Profi ssionais com vínculo funcional ou contratual com o Estado do Paraná 
Eduardo Rothen Abilhôa 

Juliana Silva Magno 
Marcia Mai Takaki 

Margot Teixeira Farias Battistella Marques 
Melissa Ferreira 

Rayssa Baú 

Profi ssionais sem vínculo funcional ou contratual com o Estado do Paraná 
Fabiano Barbosa de Azevedo 
Leticia Rodrigues Cacesmark 

Rita de Cassia do Amaral Kalluf 

O sorteio será realizado em sessão pública no dia 14 de março de 2022, às 10hs, na Sala de Reuniões na sede da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, 
Rua Ébano Pereira, 240, Centro, CEP, 80.410-240, Curitiba/PR. A sessão também será transmitida ao vivo, pela internet, em endereço eletrônico a ser em breve divulgado 
na página da Secretaria, www.comunicacao.pr.gov.br, e no portal de compras do Estado do Paraná, www.comprasparana.pr.gov.br. 
Nos termos do art. 10, §5º, da Lei Federal nº 12.232/2010, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar 
pessoa integrante da relação acima, mediante fundamentos jurídicos plausíveis. Eventual impugnação deverá ser protocolizada pelos meios previstos nos subitens 5.2 e 
5.3 do edital da licitação. 
Maiores informações e pedidos de esclarecimentos pelo e-mail concorrencia01@secc.pr.gov.br. 

Curitiba, 02 de março de 2022. 
João Evaristo Debiasi 

Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura 
18502/2022
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