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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA SORTEIO DA ORDEM DE ATUAÇÃO DOS LEILOEIROS 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO N.° 02/2018 - PROCESSO Nº 26786/2017 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de maio do ano de 2018, às 14h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 

Comissão Permanente de Licitações e os demais presentes abaixo identificados para procederem ao sorteio da ordem de atuação dos 

leiloeiros habilitados para o Credenciamento Público supracitado, cujo objeto é Seleção e possível contratação de Leiloeiros Rurais para 

atuar no Município de São Carlos. 

 

Foram considerados habilitados os seguintes Leiloeiros: Cristiane Borguetti Moraes Lopes, Marcos Roberto Torres, Tatiana 

Paula Zani de Sousa e Caroline de Sousa Ribas. Tendo sido divulgado este resultado pelos meios e formas legais e não havendo 

quaisquer manifestações contrárias, a Comissão convocou os interessados para sessão pública, nesta data, para o sorteio da ordem de 

atuação dos mesmos. 

 

Os nomes dos leiloeiros habilitados foram anotados em papel de igual formato, dobrados e inseridos em envelope pardo, de 

onde foram extraídos, pelo representante presente da Sra. Cristiane Borguetti Moraes Lopes, pela ordem, os seguintes nomes: 

 

1 – Marcos Roberto Torres 

2 – Tatiana Paula Zani de Sousa 

3 – Caroline de Sousa Ribas 

4 – Cristiane Borguetti Moraes Lopes 

 

Fica, portanto, definida a ordem de atuação dos mesmos junto aos processos conduzidos por esta Administração, conforme 

acima. 

 

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes. 

 

Esta decisão será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados 

e ultrapassados os prazos recursais sem quaisquer manifestações, o procedimento será levado à homologação do Senhor Prefeito 

Municipal. 

 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Comissão 

Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos demais presentes. 
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