
 
 

ESCLARECIMENTO Nº 01 

Processo nº 964/2021 

Credenciamento nº 03/2021 - Edital nº 60/2021 

Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais para o SAAE de Sorocaba. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em 
atenção à consulta formulada esclarecer as licitantes e aos demais interessados 
no Credenciamento em epígrafe o que segue: 

LICITANTE: GIORDANO BRUNO COAN AMADOR 

Pergunta:  

1. Poderiam fornecer a lista dos bens imóveis e móveis que serão alienados?  

2. E esclarecer quais são os tipos dos bens móveis? 

Resposta:  

1. Informamos que neste momento não temos como fornecer foto e/ou lista do que 
poderá ser alienado, visto que somente quando houver necessidade o levantamento 
do(s) objeto(s) será(ão) feito(s).  
Salientamos que o Leiloeiro precisa estar apto a realizar leilão de qualquer tipo de 
bens (item 3.1 do Anexo I) e que durante a vigência do certame supra, que será de 
12 meses (item 10.3 do edital), poderão surgir sucatas, bens inservíveis, veículos e 
etc.  
Caso queira, poderá consultar no site da Autarquia os leilões já realizados 
(https://www.saaesorocaba.com.br/licitacoes-concluidas/) na aba “Leilão”. 

2. De acordo com o Art. 82 do Código Civil (Lei nº 10406/2002):  

“São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou 
de remoção por força alheia, sem alteração da substância 
ou da destinação econômico-social.” 

LICITANTE: LANCE JÁ LEILÕES 

Pergunta:  

1. Os anexos que compõem o referido edital podem ser assinados pelos Leiloeiros, 
digitalmente através do certificado digital? 

2. Se encontra disponível alguma relação de bens dos quais irão para leilão? 

https://www.saaesorocaba.com.br/licitacoes-concluidas/


 
 

Resposta: 

1. Sim, poderá assinar digitalmente. 

2. Vide resposta dada ao Sr. Giordano (pergunta 1). 

LICITANTE: FELIPE AMARAL 

Pergunta:  

Qual é o prazo final para a contagem do prazo de validade das certidões? Será contado 
do prazo da abertura do envelope (dia 15/12/2021), ou seja, considerarão vencidas as 
certidões com data de validade do anteriores a 15/12/2021? Ou considerará a validade 
das certidões da data em que ela chegar ao SAAE, ou seja, na data em que for recebida 
pelo SAAE? 

Resposta:  

As certidões precisam estar validas na abertura da sessão e, caso, durante o processo 
de homologação do certame, as mesmas tenham seu prazo de validade expirado, elas 
precisaram ser atualizadas. Ressaltamos ainda o item 9.1 da minuta contratual (Anexo II 
do edital) que diz:  

“Fica o CONTRATADO obrigado a manter durante a 
vigência do presente contrato, todas as condições de 
habilitação e de qualificação exigidas por ocasião do 
credenciamento, devendo apresentar os documentos 
habilitatórios sempre que solicitados.” [grifei] 

LICITANTE: LIDER LEILÕES 

Pergunta: 

1. Pode o leiloeiro assinar os anexos com assinatura digital certising? 

2. É obrigatório a presença do leiloeiro no dia da sessão pública? 

3. Podemos enviar os envelopes por correios? 

Resposta: 

1. Vide resposta dada ao Lance Já Leilões (pergunta 1). 

2. Não. 

3. Sim, contudo o SAAE não se responsabiliza por documentos enviados pelos 
Correios e não entregues em tempo hábil (item 1.6.1 do edital). Lembramos que os 



 
 

documentos serão recebidos do dia 30/11/2021 até às 9:30 horas do dia 15/12/2021 
(item 1.4 do edital). 

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021. 

Setor de Licitações 


