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ATA DE SESSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 03/2019 
 
 
PROCESSO: Nº 036/2019 
 
OBJETO: Permissão Remunerada de Uso de área destinada a instalação/ocupação de 
equipamentos de telecomunicação em área contígua ao Frigorífico – FRISP no Entreposto 
Terminal de São Paulo, descrita no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
DATA DA SESSÃO: 10/09/2019. 
HORÁRIO: 09h30. 
 
 
Às 09h30 do dia 10/09/2019, na sede social da CEAGESP – Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, realizou-se a sessão pública do procedimento licitatório 
em referência. Presentes o Presidente da Comissão Julgadora Sr. RICARDO YUTAKA 
YAMADA, membros FERNANDA CARREIRO OLIVEIRA DA SILVA e RICARDO MORAIS 
DE CASTILHO, sem a participação do representante da área técnica. 
 
Iniciados os trabalhos, a Comissão Julgadora procedeu à abertura do envelope contendo a 
PROPOSTA COMERCIAL do licitante Telefônica Brasil S/A. (CNPJ nº 02.558.157/0001-
62), para visto e apreciação dos presentes. Realizada a análise da Proposta Comercial e da 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Instrução Normativa nº 02/2009, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, conforme ANEXO IX do edital), constatou-se que a mesma está de 
acordo com o Edital apresentando o valor mínimo de lance fixado pela CEAGESP, R$ 
48.189,23 (quarenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), que 
será pago uma única vez, restando, assim classificar provisoriamente em 1º lugar a licitante 
Telefônica Brasil S/A (CNPJ nº 02.558.157/0001-62).  
 
O valor mensal de R$ 24.094,62 (vinte e quatro mil, noventa e quatro reais e sessenta e dois 
centavos) descrito na proposta comercial, será corrigido anualmente pelo Índice do 
IGPM/FGV acumulado no período da vigência, ou por outro índice mutuamente ajustado 
entre as partes, o licitante vencedor deverá pagar ainda as despesas de rateio (IPTU, taxas, 
serviços de segurança, vigilância, energia elétrica e outros que gravem ou vierem a gravar 
na área permitida). 
 
Na sequência, a Comissão procedeu à abertura do envelope contendo a documentação 
habilitatória do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para vistos e 
apreciação dos presentes. 
 
As assinaturas constantes na proposta comercial e na Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta (Instrução Normativa nº 02/2009, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme 
ANEXO IX do edital) serão conferidas com os documentos de habilitação, para verificar se 
correspondem a de representante legalmente autorizado. 
 
A Comissão decidiu pela suspensão da presente sessão para análise da documentação 
habilitatória. 
 
O Presidente informa que a Comissão procederá à análise e ao julgamento dos documentos 
de habilitação, conforme as exigências do Edital, em decisão fundamentada, lavrando-se em 
ata específica e informando o resultado na forma da lei. 
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Nada mais havendo a tratar, o 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, 10 de setembro de 2019. 
 
 
RICARDO YUTAKA YAMADA ________________________ 
Presidente  
 
 

 

FERNANDA CARREIRO OLIVEIRA DA SILVA ________________________ 
Membro   
 
 

 

RICARDO MORAIS DE CASTILHO              ________________________ 
Membro  
 


