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ATA Dos TRABALHOS RELATlvos À oll¡cÊNctA Dos AUTos REFEnerure Ào
CREDENCIAMENTO NO O3/202I - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 96412021- SAAE,
DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS............

Às dez horas do dia vinte e quatro de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, na sala de
reuniöes do serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de sorocaba, à Avenida
comendador camilo Júlio no 255, reuniu-se a "comissão permanente de Licitações,, do
SAAE, composta pelos senhores, Janaína soler cavalcanti - chefe do setor de custos e
Planejamento, Priscila Gonçalves de Toledo Pedroso Leite - chefe do Departamento
Administrativo, João Marcos Bonadio de Faria - Analistas de sistemas l, lngrid Machado de
Camargo Fara - Auxiliar Administrativo, Caren Francine Rodrigues - chefe do Setor de
LicitaçÕes, Beatriz Ferreira de Almeida - Auxiliar Administrativo, Ema Rosane Lied Garcia
Maia - Auxiliar Administrativo, Roseli de souza Domingues - Auxiliar Administrativo e
wagner Antunes - Auxiliar Administrativo, nomeados através da portaria no 06 de 01 de
fevereiro de 2022, para sob a presidência da senhora caren Francine Rodrigues, realizarem
os trabalhos relativos à diligência dos autos em epígrafe. conforme consta na ATA de fls.146411467, : José Luiz Donizete da Silva,
carlos chui, claudio chui, Fernando chui, cléia Lucia satiko Hirassawa chui, Tatiana paula
zani de sousa, carotíne de sousa Ribas, Francisco zaccarino Junior, Lucas Rafael Antunes
Moreira, Fernando caetano Moreira Filho, Joel Augusto picelli Filho, carlos Eduardo sorgi
da costa, Luis Fernando Battaglia, Gustavo Moretto Guimarães de oliveira, José Luis
Teixeira Quenca, Erivelto Marques, Miriam Aparecida Trindade Gir, Rita de cassia oliveira,
vicente Domiseth de oliveira, Eder Amaral de oliveira, Aloisio Lahyre de Magalhães, Ahmad
Said Mourad, vlcroR SENNA GIR ANDRADE, sabrina de Andrade Verrone, Rosana oLemosdaCostaeDanielleMarieLemosdaCruz,U
lnformamos que foi percebido nesta data que o nome do leiloeiro vlcToR SENNA GIR ô
ANDRADE, 9uê foi habilitado conforme ata juntada as fls. 1464/1467. não foi incluso no
documento "TERMo DE CREDENOIAMENTO'que além de fazerparte do edital do certame 

q
supra, cita a ordem do sorteio realizado dia 1510212022. lnformamos ainda que
erro de digitação no documento citado, o número 19 não existe, ou seja, ,,pLrlou,,do 
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20' Assim sendo' assistimos ainda nesta data o vídeo publicado no youtube, através do línk,

, que se encontra no site da Autarquia a fimde confirmar a classificação do leiloeiro em questão. o sr. vlcroR SENNA GtR ANDRADEé o 260 sorteado, sendo possível a conferência da informação no momeRto 46:00 do vídeoacima citado' Finalmente, informamos que seu nome será incluso no ,,TERMo 
DECREDENCIAMENTo", QUe será retificado, como 2Go classificado. As demais informações

þermanecêm ratificädas' como nada mais houvesse a ser tratado, foram encerrados ostrabalhos' dos quais foi lavrada a presente ata que segue assinada por todos os membros
titulares da comissão Permanente de Licitações do sME, para que surtam os efeitos de fato
e de direito desejados.
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