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ATA DE SESSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 11/2022 
 

PROCESSO:  Nº 047/2020 
 
OBJETO: Concessão Remunerada de Uso de áreas vagas no Entreposto de Araraquara, 
conforme descrição constante no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA SESSÃO: 13/07/2022. 
HORÁRIO: 09h30. 
 
Às 09h30 do dia 13/07/2022, na sede social da CEAGESP – Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, realizou-se a sessão pública para continuidade do procedimento 
licitatório em referência.  Presentes o Presidente da Comissão Julgadora – Sr. RICARDO 
YUTAKA YAMADA, membros – NATHÁLIA OLEGÁRIO DA COSTA e PATRICIA NIHARI 
ARANTES e a representante da área técnica, DEPARTAMENTO DE ENTREPOSTOS DO 
INTERIOR, Sra. CLARICE ISOLINO DE SOUZA MIKI. Sem representação dos licitantes. 
 
Iniciada a sessão, a Comissão manifestou a correção do nome do licitante: onde se lê “Elaine 
Vieira e Elaine Vieira Ltda”, leia-se: “Elaine Vieira & Eliana Vieira Ltda”. 
 
Ato contínuo, a Comissão Julgadora informou que, em Ata de Sessão de 24/06/2022, foi concedido 
prazo de 5 dias úteis, a partir do dia 29/06/2022, para que os licitantes saneassem as pendências 
contidas em suas Propostas Comerciais, constatando que todas foram corretamente 
apresentadas: 
 

a) Lopes e Vieira Comercio – item 4 Pav. GC – Box 3; 
b) Aranda Comércio de Hortifrutigranjeiros e Cereais Ltda - item 12 Pav. GC – Box 13, item 

13 Pav. CG – Box 14 e item 14 Pav. GC – Box 15; 
c) Aidar Comercio de Cereais Ltda – item 21 Pav. GC – Box 27 e item 22 Pav GC – Box 28; 
d) Delcio de Barbatto e Outra – item 57 Outros – Lote 2. 

 
Encerrada a fase de verificação do atendimento das referidas pendências, a Comissão Julgadora 
ordenou as propostas classificadas na seguinte ordem: 
 

Licitantes Item Pavilhão Tipo Local 
Proposta 
Comercial 

Classificação 

Lopes e Vieira Comercio de 
Hortifrutigranjeiros Ltda 

4 GC Box 3 R$ 1.740,00 1º 

Aranda Comércio de Hortifrutigranjeiros e 
Cereais Ltda 

12 GC Box 13 R$ 1.374,00 1º 

Aranda Comércio de Hortifrutigranjeiros e 
Cereais Ltda 

13 GC Box 14 R$ 1.374,00 1º 

Aranda Comércio de Hortifrutigranjeiros e 
Cereais Ltda 

14 GC Box 15 R$ 1.374,00 1º 

Aidar Comercio de Cereais Ltda 21 GC Box 27 R$ 1.273,42 1º 
Aidar Comercio de Cereais Ltda 22 GC Box 28 R$ 1.273,42 1º 
Elaine Vieira & Eliana Vieira Ltda 26 GC Box 35 R$ 1.273,42 1º 
Elaine Vieira 32 GC Box 32 R$ 2.546,84 1º 
Elaine Vieira & Eliana Vieira Ltda 33 GC Box 34 R$ 1.325,18 1º 
Delcio de Barbatto e Outra 57 Outros Lote 2 R$ 400,00 1º 

 
Em virtude da desclassificação do licitante Cerealista Bonfim de Rio Preto Ltda o item 36 - Pav. 
GC Box 40 – foi declarado FRACASSADO. 
 
Na sequência foi ratificado que não houveram licitantes interessados nas áreas abaixo 
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relacionadas, as quais restaram, portanto, DESERTAS: 

 

Item Descrição da área Destinação 
Valor 

Mínimo 
(R$) 

1 G.C. BOX 1A 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

807,53 

2 G.C. BOX 2 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.697,89 

3 G.C. BOX 39 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.697,89 

5 G.C. BOX 4 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

6 G.C. BOX 5 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

7 G.C. BOX 8 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

8 G.C. BOX 9 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

9 G.C. BOX 10 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

10 G.C. BOX 11 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

11 G.C. BOX 12 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

15 G.C. BOX 16 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

16 G.C. BOX 17 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

17 G.C. BOX 18 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

18 G.C. BOX 19 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

19 G.C. BOX 22 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

20 G.C. BOX 23 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

23 G.C. BOX 29 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

24 G.C. BOX 30 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

25 G.C. BOX 31 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

27 G.C. BOX 36 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.273,42 

28 G.C. BOX 6A 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. Esta área 
possui câmara fria de alvenaria, porém sem motor. 

2.546,84 

29 G.C. BOX 20 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.656,48 

30 G.C. BOX 21 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

966,28 

31 G.C. BOX 21 A 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

690,20 

34 G.C. BOX 37 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.159,54 

35 G.C. BOX 38 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

1.822,13 
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Item Descrição da área Destinação 
Valor 

Mínimo 
(R$) 

37 G.C. BOX 24 A 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. Esta área 
possui 3 câmaras frias de alvenaria necessitando reformas. 

2.103,30 

38 G.C. MÓDULO 2 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

448,63 

39 G.C. MÓDULO 3 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

448,63 

40 G.C. MÓDULO 5 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

448,63 

41 G.C. MÓDULO 6 A 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

448,63 

42 G.C. MÓDULO 24 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

448,63 

43 G.C. MÓDULO 7 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

44 G.C. MÓDULO 8 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

45 G.C. MÓDULO 9 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

46 G.C. MÓDULO 10 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

47 G.C. MÓDULO 11 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

48 G.C. MÓDULO 12 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

49 G.C. MÓDULO 14 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

50 G.C. MÓDULO 15 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

51 G.C. MÓDULO 16 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

52 G.C. MÓDULO 17 
Comercialização de hortifrutigranjeiros, pescados, embalagens, frigoríficos, 
depósito de água ou atividades atípicas compatíveis com a área. 

345,10 

53 G.C. LOJA 1 
Escritórios, farmácia, loja de conveniência, lotérica, correspondente bancário 

ou atividades atípicas compatíveis com a área. 
266,00 

54 G.C. LOJA 2 Lanchonete, restaurante, padaria ou atividades afins compatíveis com a área. 462,30 

55 G.C. LOJA 3 
Escritórios, farmácia, loja de conveniência, lotérica, correspondente bancário 

ou atividades atípicas compatíveis com a área. 
366,32 

56 OUTROS LOTE 1 Depósito e/ou comercialização de caixarias. 500,00 

58 OUTROS LOTE 3 
Implantação de estufas para mudas, flores e plantas, respeitando as 

orientações técnicas da norma NP-OP-029-Obra e Serviços de Engenharia e 
Manutenção em Espaços Outorgados. 

400,00 

59 OUTROS LOTE 5 Depósito e/ou comercialização de caixarias. 75,00 

 

 
A seguir, a Comissão procedeu à abertura dos envelopes “B”, contendo a Documentação 
Habilitatória somente dos licitantes classificados provisoriamente em primeiro lugar em cada item, 
os quais foram vistados e apreciados pelos presentes na sessão. 
 
Realizada a análise da documentação de habilitação apresentada, em conformidade ao exigido 
no item 10. do edital, constatou-se que:  
 

1) Em atendimento ao item 7.4. do edital, foram consultadas, pela Comissão Julgadora, nos 
seguintes sites oficiais, a existência de registros impeditivos de contratação, sem que fossem 
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encontradas ocorrências impeditivas para nenhum licitante: 
 

a) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
b) no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
c) na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  
d) no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/cnep); e 
e) no SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 
participação indireta dos sócios da empresa, caso a empresa tenha cadastro, 
(www.comprasgovernamentais.gov.br). 

 
2) Consultados sítios oficiais de órgãos públicos e entidades emissores de certidões como a 

Receita Federal do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Tribunal de Justiça de São Paulo, 
onde as pesquisas estão disponibilizadas para consulta pública, verificou-se a autenticidade 
das certidões apresentadas pelos licitantes que participaram do certame. 
 

3) Todas as certidões negativas referentes à débitos com tributos fiscais, entregues pelos 
licitantes no momento da abertura da sessão e que encontravam-se vencidas, foram 
atualizadas pela Comissão Julgadora, após consulta aos respectivos sítios públicos. Da 
mesma forma, procedeu-se a consulta dessas certidões quando constatada a ausência de 
sua entrega pelo licitante. Assim, foram sanadas as pendências da seguinte forma: 

 

Licitantes Pendências resolvidas: 

Lopes e Vieira Comercio de 
Hortifrutigranjeiros Ltda 

- Certidão positiva com efeitos de Negativa de débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
– obtida 
- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal – 
obtida; 
- Certidão Negativa de Falência, Concordata ou 
Execução Patrimonial, expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante – obtida. 

Aranda Comércio de 
Hortifrutigranjeiros e Cereais Ltda 

- Certidão do FGTS – atualizada 

Aidar Comercio de Cereais Ltda 

- Certidão do FGTS – atualizada 
- Certidão Negativa de Falência, Concordata ou 
Execução Patrimonial, expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante - obtida 

Elaine Vieira & Eliana Vieira Ltda 

- Certidão do FGTS – atualizada. 
- Certidão Negativa de Falência, Concordata ou 
Execução Patrimonial, expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante - obtida 

Elaine Vieira - Certidão do FGTS – atualizada 

Delcio de Barbatto e Outra 
- Certidão Negativa de Falência, Concordata ou 
Execução Patrimonial, expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante - obtida 

 
 
 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/cnep
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4) Não foi possível a emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de 
débito para os licitantes abaixo listados, ou sua documentação apresentou alguma outra 
pendência formal. Em atendimento ao item 10.4.1.1. do Edital, decidiu-se pela concessão de 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação do extrato da presente Ata no Diário 
Oficial da União, para que as licitantes com problemas de documentação possam sanar suas 
pendências documentais e se tornem habilitados, conforme relação a seguir:  

 

 Licitante 
Pendência(s) Conforme 

Edital 
Documentação a ser entregue 

Lopes e Vieira 
Comercio de 

Hortifrutigranjeiros 
Ltda 

- Prova de Regularidade com a 
Fazenda Estadual – consta 
pendente; 
- RG e CPF – apresentou 
documento digital, cuja 
autenticação não foi possível. 

a) Prova de Regularidade com a 
Fazenda Estadual; 

b) Cópia autenticada do RG e CPF. 

Aidar Comercio de 
Cereais Ltda 

- Anexo VIII – Declaração de 
Conhecimento das Condições 
Locais – itens incorretos; 
- Anexo VI - Declaração de 
Parentesco – não apresentou. 
 

a) Anexo VIII – Declaração de 
Conhecimento das Condições Locais  
do(s) iten(s) correto(s), preenchida 
e assinada; 
b) Anexo VI - Declaração de 
Parentesco – não apresentou. 

Elaine Vieira & Eliana 
Vieira Ltda 

- Documentação de Pessoa 
Jurídica – cópia simples; 
- RG e CPF – apresentou 
cópia simples; 
- Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da 
União, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) 
e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), da 
sede da licitante – pendente; 
- Prova de Regularidade com a 
Fazenda Estadual – consta 
pendente; 
- Prova de Regularidade com a 
Fazenda Municipal – consta 
pendente. 

a) Cópia autenticada Contrato Social; 
b) Cópia autenticada do RG e CPF; 
c) Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, ou Certidão 
Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e 
Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), da sede da licitante; 
d) Prova de Regularidade com a 
Fazenda Estadual; 
e) Prova de Regularidade com a 
Fazenda Municipal. 
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 Licitante 
Pendência(s) Conforme 

Edital 
Documentação a ser entregue 

Elaine Vieira 

- RG e CPF – apresentou 
cópia simples; 
- Anexo V – Declaração 
Negativa de Débitos – sem 
assinatura da licitante; 
- Anexo VI - Declaração de 
Parentesco – sem assinatura 
da licitante; 
- Anexo IX - Declaração de 
Inexistência de Fato Impeditivo 
da Habilitação – sem 
assinatura da licitante; 
- Anexo X - Declarações 
Complementares – sem 
assinatura da licitante. 

a) Cópia autenticada do RG e CPF; 
b) Anexo V – Declaração Negativa 

de Débitos – assinada; 
c) Anexo VI - Declaração de 

Parentesco - assinada; 
c) Anexo IX - Declaração de 
Inexistência de Fato Impeditivo da 
Habilitação - assinada; 
d) Anexo X - Declarações 
Complementares - assinada. 

 

Delcio de Barbatto e 
Outra 

- Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da 
União, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) 
e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), da 
sede da licitante – pendente; 
- Anexo VIII – Declaração de 
Conhecimento das Condições 
Locais – incompleto. 

a) Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeito 
negativo, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e 
Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), da sede da 
licitante; 
b) Anexo VIII – Declaração de 
Conhecimento das Condições Locais 
preenchida e assinada. 

 
 
Os licitantes a seguir relacionados apresentaram a documentação em conformidade com o Edital, 
portanto, estão habilitados:  
 
 

Licitantes Item Pavilhão Tipo Local 
Proposta 
Comercial 

R$/M² 
Aranda Comércio de Hortifrutigranjeiros e Cereais Ltda 12 GC Box 13 R$ 1.374,00 

Aranda Comércio de Hortifrutigranjeiros e Cereais Ltda 13 GC Box 14 R$ 1.374,00 

Aranda Comércio de Hortifrutigranjeiros e Cereais Ltda 14 GC Box 15 R$ 1.374,00 

 
 
Transcorrido o prazo de regularização da habilitação das licitantes que apresentaram pendências, 
será divulgado novo aviso de continuidade para prosseguimento do certame. 
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Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados. 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. Publique-se.  
 
São Paulo, 13 de julho de 2022. 
 
 

RICARDO YUTAKA YAMADA         
Presidente     
 
                               

 
___________________________ 

PATRICIA NIHARI ARANTES 
Membro 
 
 

 
___________________________ 

NATHÁLIA OLEGÁRIO DA COSTA 
Membro 
 
 

 
___________________________ 

Representante da área técnica: 
 
CLARICE ISOLINO DE SOUZA MIKI 
DEINT- DEPTO. DE ENTREPOSTOS DO INTERIOR 

 
 

___________________________ 

 


