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ATA DE SESSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 21/2018 

 
 
PROCESSO: Nº 005/2017 
 
OBJETO: Permissão Remunerada de Uso de parte da Torre da Unidade Armazenadora de 
São José do Rio Preto (Laje da Torre do Silo Vertical), com fim exclusivo de instalação de 
antena e demais equipamentos de recepção, transmissão e processamento de sinais, 
conforme descrição constante no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA. 
 
DATA DA SESSÃO: 23/11/2018. 
HORÁRIO: 14h30. 
 
 
Às 14h30 do dia 23/11/2018, na sede social da CEAGESP – Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, realizou-se a sessão pública do procedimento licitatório 
em referência para divulgação da análise e julgamento da documentação de saneamento da 
habilitação do licitante CLARO S/A. (CNPJ nº 40.432.544/0001-47). Presentes a Presidente 
da Comissão Julgadora – Sra. SONIA APARECIDA DA SILVA APOSTÓLICO, membros 
FERNANDA CARREIRO OLIVEIRA DA SILVA e RICARDO YUTAKA YAMADA, sem 
representante da área técnica DEPARTAMENTO DE ARMAZENAGEM. 
  
Iniciados os trabalhos, a Comissão procedeu à análise da documentação apresentada para 
saneamento da pendência, solicitada na Ata de Sessão de 25/10/18, publicada no Diário 
Oficial da União de 26/10/18, e decidiu: habilitar e classificar a proposta da licitante: 
CLARO S/A. (CNPJ nº 40.432.544/0001-47), declarando vencedora do certame, 
apresentando o valor mensal de R$ 4.226,66 (quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e 
sessenta e seis centavos), equivalente ao valor mínimo mensal fixado pela CEAGESP. 
 
Decorrido prazo para Recurso, os autos serão submetidos à homologação e adjudicação da 
autoridade competente. Publique-se.  
 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada 
esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes, cujos autos do 
processo estão com vista franqueada aos interessados.  
 
São Paulo, 23 de novembro de 2018. 
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RICARDO YUTAKA YAMADA 

__________________________ 

Membro  
 
  
 


