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AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 

 
Processo nº 380/2019.  
A Comissão Especial de Licitação do Conselho Regional de 

Enfermagem do Amazonas – COREN/AM, torna público o resultado da sessão 
pública realizada às 09 h 00 min, do dia 20 de Dezembro de 2019, no auditório 
do COREN-AM, o qual foi sorteado os nomes para compor a subcomissão 
técnica que irá julgar as propostas, da licitação na modalidade 
CONCORRENCIA, do tipo MELHOR TÉCNICA, tendo como o objeto, a 
contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços de 
publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a 
supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de 
campanhas, peças e materiais publicitários, com o intuito de atender ao 
princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias ou de 
informar o público em geral. 

Assim ficou designado, conforme Portaria Coren-AM nº 1017, de 17 de 
dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União - DOU, seção 2, nº 
224, na página 58, do dia 18/12/2019, os nomes: a) Katley Anny Machado de 
Andrade (com vinculo do sistema Cofen/Corens) – Membro Efetivo; b) Cristina 
Magda Góes (sem vínculo com o sistema Cofen/Corens) – Membro Efetivo; c) 
Neyson Pinheiro Freire (com vinculo do sistema Cofen/Corens) – Membro 
Efetivo; d) Shirley Nazaré de Oliveira Assis (sem vínculo com o sistema 
Cofen/Corens) – Membro Efetivo; e) Éverton Moura Arruda (sem vínculo com o 
sistema Cofen/Corens) – Membro Suplente; f) Meike Cezar Carvalho de Farias 
(sem vínculo com o sistema Cofen/Corens) – Membro Suplente; e g) André 
Castro Barroso (sem vínculo com o sistema Cofen/Corens) – Membro 
Suplente. 

Qualquer informação poderá ser obtida junto a Comissão Especial de 
Licitação no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 
08h00min às 16h00min ou pelos e-mails: cpl@corenam.gov.br e 
selic@corenam.gov.br.  

 
 

Manaus - AM, 18 de dezembro de 2019. 
 
 

Abraão dos Matos Azevedo 
Presidente da CEL 
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