
Prefeitura Municipal de São Carlos 
Comissão Permanente de Licitações 

 

__________________________________________________________________________ 
Rua Episcopal, nº 1.575   Centro   São Carlos - SP   Fone/Fax: (16) 3362.1162 

 

1 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

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

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril 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 recebimento e abertura dos 

envelopes de documentação apresentados para o Credenciamento Público supracitado, cujo objeto é Seleção e possível contratação de 

Leiloeiros Rurais para atuar no Município de São Carlos. 

 

O edital foi divulgado pelos meios e formas legais, tendo sido publicado no Diário Oficial do Município, do Estado, da União 

e em jornal de grande circulação local, além de disponibilizado no site da Administração.  

 

Foram recebidos os envelopes dos seguintes Leiloeiros: 

 

Antonio Carlos Alves e Silva, Cristiane Borguetti Moraes Lopes, Marcos Roberto Torres, Tatiana Paula Zani de Sousa e 

Caroline de Sousa Ribas. 

 

Os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes e abertos pelos membros da Comissão, cuja documentação 

extraída destes foi da mesma forma rubricada pelos presentes.  

 

Da análise da documentação apresentada, a Comissão decide inabilitar o leiloeiro Senhor Antonio Carlos Alves e Silva pelo 

não atendimento aos itens 06.02.04., 06.02.05., 06.02.06., 06.02.08., 06.02.09., 06.02.10. e 06.02.12. do Edital. Os demais leiloeiros 

interessados tiveram sua documentação julgada conforme, sendo considerados habilitados. 

 

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, será convocada nova sessão pública para a realização do sorteio da 

ordem de atuação dos leiloeiros credenciados. 

 

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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