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ATA DE REUNIÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SORTEIO

Credenciamento AgeRio nº 02/2020

Objeto (resumido): credenciamento de leiloeiros para a realização de leilões públicos de bens e direitos
que a AgeRio possua interesse ou dever normativo ou contratual de realizar, conforme demanda
previamente manifestada pela AGÊNCIA, e de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas
no presente Edital de Credenciamento nº 02/2020 e seus anexos.

Às 15:00h do dia 23/12/2021, em primeira convocação e, às 15:15h do dia 23/12/2021, em segunda
convocação, o Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL iniciaram a sessão pública
para sorteio do ordenamento/classificação de leiloeiros habilitados, em 4 (quatro) itens do Credenciamento
AgeRio nº 02/2020, e comunicou que a sessão pública seria gravada pela Equipe de TI da AgeRio. Assim
sendo, o Presidente da CPL iniciou informando que seriam realizados 4 (quatro) sorteios, sendo 01 (um) sorteio
para cada item do Edital. O Presidente da CPL também informou o nome dos leiloeiros habilitados e os lotes
em que cada um deles solicitou seu credenciamento. Em seguida, apresentou os itens do Edital e as respectivas
descrições. Depois, o Presidente da CPL apresentou aos presentes na reunião a ferramenta gratuita na Internet
(uma espécie de “Sorteador On Line”), que foi acessada por meio do link www.sorteador.com.br, e, visando
conferir transparência, realizou um teste com nomes de objetos fictícios. Após mostrar aos presentes na sessão,
foi confirmado, via chat, que nenhum presente apresentou dúvida e/ou questionamento. Dessa forma, o
Presidente da CPL realizou os 04 sorteios, um para cada item do Edital, tendo sido verificado a seguinte
classificação:

Item 1: 1º Wilkerson Machado dos Santos; 2º Fábio Manoel Guimarães; 3º Juliana Vettorazzo Rodrigues
Barros; 4º João Emilio de Oliveira Filho.

Item 2: 1º João Emilio de Oliveira Filho; 2º Wilkerson Machado dos Santos.

Item 3: 1º Wilkerson Machado dos Santos; 2º João Emilio de Oliveira Filho.

Item 4: 1º Wilkerson Machado dos Santos; 2º João Emilio de Oliveira Filho; 3º Fábio Manoel Guimarães.

Após os 04 (quatro) sorteios, o Presidente da CPL indagou aos presentes se alguém teria alguma
dúvida/questionamento, tendo sido verificado que não houve questionamentos e/ou dúvidas pelos presentes na
sessão. Sendo assim, o Presidente da CPL agradeceu aos presentes e resolveu dar por encerrada a sessão.

Informa-se que a sessão pública foi gravada pela Equipe de Tecnologia da Informação da AgeRio, bem como
vale registrar que os documentos relativamente aos 04 (quatro) sorteios realizados pela CPL encontram-se
anexados aos autos do processo administrativo, a fim de evidenciar adequadamente o resultado e ordem de
classificação final dos leiloeiros. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo
Presidente e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RODRIGO SANTANA DE ALMEIDA

Presidente – Mat. AgeRio nº 175

GISELA SUMAIA TEIRA DE LIMA LICKS

Membro – Mat. AgeRio nº 287

GUSTAVO ABRAHÃO FLORES

Membro – Mat. AgeRio nº 351

Documento assinado eletronicamente por Gisela Sumaia Teira de Lima Licks, Gerente Execu vo, em
23/12/2021, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Santana de Almeida, Assessor Técnico, em
23/12/2021, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Abrahao Flores, Analista de Desenvolvimento, em
23/12/2021, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.fazenda.rj.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o
código verificador 26713488 e o código CRC 78AD4813.

Referência: Processo nº SEI-220009/000167/2020 SEI nº 26713488
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