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ATA PARCIAL DE SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 
 
 
 
 

PROCESSO:  Nº 116/2022 
 
OBJETO: Concessão Remunerada de Uso para diversas Áreas Vagas do ETSP - Entreposto 
Terminal de São Paulo, conforme quantidades e especificações descritas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 Item  Licitante Pendência(s) Conforme Edital 

a) 04. 

JEFFERSON 
RODRIGUES DE 
CAMARGO E OUTRO 
(PRODUTOR RURAL) 
CNPJ: 12.617.100/0001-40 

 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior sanada; 
(Em complemento ao processo de habilitação, será 
necessário no prazo de dois (02) dias úteis, via Sedex 
ou entrega pessoalmente, o envio de toda 
documentação original/cópias autenticadas de toda 
documentação de habilitação bem como da proposta 
comercial que fora negociada. 
A documentação deverá ser enviada para o endereço 
Av. Dr. Gastão Vidigal 1946 EDSED III - Portão 4 - 
Vila Leopoldina - CEP 05316900 São Paulo - São 
Paulo aos cuidados do Setor de Licitação (SELIC). 
Identificar no envelope o número do Pregão 
037/2022.). 

b) 
05, 
06 e 
07. 

NOVO HORIZONTE 
PAISAGISMO EIRELI 
CNPJ: 25.231.609/0001-00 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
- Atestados de capacidade técnica ou outros 
documentos (como notas fiscais ou contratos) que 
comprovem que as atividades se relacionam com as 
redes de abastecimento ou de distribuição. 

c) 
08 e 
09. 

CLAUDIA MURATT 
(PRODUTORA RURAL) 
CNPJ: 29.910.559/0001-30 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
- Atestados de capacidade técnica ou outros 
documentos (como notas fiscais ou contratos) que 
comprovem que as atividades se relacionam com as 
redes de abastecimento ou de distribuição. 

d) 10. 
BEATRIZ GARCIA 
(PRODUTORA RURAL) 
CNPJ: 36.118.878/0001-73 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
- Comprovante de Domicílio; 
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; e  
-Atestados de capacidade técnica ou outros 
documentos (como notas fiscais ou contratos) que 
comprovem que as atividades se relacionam com as 
redes de abastecimento ou de distribuição. 

e) 11. 

BRUNO AUGUSTO DOS 
SANTOS MARCONDES 
(EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL) 
CNPJ: 26.100.143/0001-69 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
- RG e CPF. 
(Em complemento ao processo de habilitação, será 
necessário no prazo de dois (02) dias úteis, via Sedex 
ou entrega pessoalmente, o envio de toda 
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 Item  Licitante Pendência(s) Conforme Edital 
documentação original/cópias autenticadas de toda 
documentação de habilitação bem como da proposta 
comercial que fora negociada. 
A documentação deverá ser enviada para o endereço 
Av. Dr. Gastão Vidigal 1946 EDSED III - Portão 4 - 
Vila Leopoldina - CEP 05316900 São Paulo - São 
Paulo aos cuidados do Setor de Licitação (SELIC). 
Identificar no envelope o número do Pregão 
037/2022.). 

f) 12. 
E M PONTES PLANTAS 
LTDA 
CNPJ: 09.300.442/0001-28 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
- Retificar proposta conforme modelo do edital; 
-  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
- Atestados de capacidade técnica ou outros 
documentos (como notas fiscais ou contratos) que 
comprovem que as atividades se relacionam com as 
redes de abastecimento ou de distribuição; e 
- Anexos ao edital:  
1. Atestado de Visita (Anexo III) ou Declaração de 
Conhecimento das Condições do Local (Anexo IV); 
2. Declaração Negativa de Débitos (Anexo VI);  
3. Declaração de Parentesco (Anexo X); 
4. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 
(Anexo VII); 
5. Declarações Complementares (Anexo XI); 
6. Termo de Compromisso (Anexo XII); 
7. Declaração Anticorrupção (Anexo VIII); 
8. Declaração de Compromisso e Cumprimento à Lei 
Federal (Anexo IX); e 
9. Termo de Consentimento à LGPD (Anexo XIV). 

g) 14. 

FELIPE MURATT DOS 
SANTOS (EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL) 
CNPJ: 42.869.094/0001-80 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
-  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
- Atestados de capacidade técnica ou outros 
documentos (como notas fiscais ou contratos) que 
comprovem que as atividades se relacionam com as 
redes de abastecimento ou de distribuição; e 
- Anexo ao edital:  
1. Termo de Consentimento à LGPD (Anexo XIV). 

h) 17. 

CRISTINA MARIA 
UNGARETI SALGADO 
(EMPRESÁRIA 
INDIVIDUAL) 
CNPJ: 43.139.327/0001-51 

- Sem observações.  
(Documentação original/autenticada recebida pela 
ADM). 

i) 18. 

JOSÉ ANSELMO DA 
SILVA BIBIANO 
(EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL) 
CNPJ: 45.144.173/0001-11 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
- Retificar o número do item na proposta; 
- Documentação de constituição de pessoa jurídica; 
- RG e CPF; 
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a partir do 
CNPJ ou CEI – Cadastro Específico do INSS -  do 
produtor, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
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 Item  Licitante Pendência(s) Conforme Edital 
- Atestados de capacidade técnica ou outros 
documentos (como notas fiscais ou contratos) que 
comprovem que as atividades se relacionam com as 
redes de abastecimento ou de distribuição; e 
- Anexos ao edital:  
1. Atestado de Visita (Anexo III) ou Declaração de 
Conhecimento das Condições do Local (Anexo IV); 
2. Declaração Negativa de Débitos (Anexo VI);  
3. Declaração de Parentesco (Anexo X); 
4. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 
(Anexo VII); 
5. Declarações Complementares (Anexo XI); 
6.Declaração Anticorrupção (Anexo VIII); 
7. Declaração de Compromisso e Cumprimento à Lei 
Federal (Anexo IX); e 
8. Termo de Consentimento à LGPD (Anexo XIV). 

j) 
19 e 
20. 

CANELAS COMERCIAL 
AGRÍCOLA LTDA 
CNPJ: 47.382.411/0001-52 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
- Anexos ao edital:  
1. Termo de Consentimento à LGPD (Anexo XIV). 
(Em complemento ao processo de habilitação, será 
necessário no prazo de dois (02) dias úteis, via Sedex 
ou entrega pessoalmente, o envio de toda 
documentação original/cópias autenticadas de toda 
documentação de habilitação bem como da proposta 
comercial que fora negociada. 
A documentação deverá ser enviada para o endereço 
Av. Dr. Gastão Vidigal 1946 EDSED III - Portão 4 - 
Vila Leopoldina - CEP 05316900 São Paulo - São 
Paulo aos cuidados do Setor de Licitação (SELIC). 
Identificar no envelope o número do Pregão 
037/2022.). 

k) 23. 

NOVA RVA 
DISTRIBUIDORA DE 
HORTIFRUTI LTDA 
CNPJ: 48.137.176/0001-16 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior sanada; 
(Em complemento ao processo de habilitação, será 
necessário no prazo de dois (02) dias úteis, via Sedex 
ou entrega pessoalmente, o envio de toda 
documentação original/cópias autenticadas de toda 
documentação de habilitação bem como da proposta 
comercial que fora negociada. 
A documentação deverá ser enviada para o endereço 
Av. Dr. Gastão Vidigal 1946 EDSED III - Portão 4 - 
Vila Leopoldina - CEP 05316900 São Paulo - São 
Paulo aos cuidados do Setor de Licitação (SELIC). 
Identificar no envelope o número do Pregão 
037/2022.). 

l) 26. 

CAMPO VERDE 
COMÉRCIO DE 
VERDURAS EIRELI 
CNPJ: 26.761.009/0001-09 

- Sem observações.  
(Documentação original/autenticada recebida pela 
ADM). 

m) 27. 

LAÉRCIO NEVES DE 
OLIVEIRA E OUTROS 
(PRODUTOR RURAL) 
CNPJ: 07.967.640/0001-14 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior sanada; 
(Em complemento ao processo de habilitação, será 
necessário no prazo de dois (02) dias úteis, via Sedex 
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 Item  Licitante Pendência(s) Conforme Edital 

 ou entrega pessoalmente, o envio de toda 
documentação original/cópias autenticadas de toda 
documentação de habilitação bem como da proposta 
comercial que fora negociada. 
A documentação deverá ser enviada para o endereço 
Av. Dr. Gastão Vidigal 1946 EDSED III - Portão 4 - 
Vila Leopoldina - CEP 05316900 São Paulo - São 
Paulo aos cuidados do Setor de Licitação (SELIC). 
Identificar no envelope o número do Pregão 
037/2022.). 

n) 28. 
GRACIANE SANTOS DE 
OLIVEIRA MEI 
CNPJ: 43.043.600/0001-40 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
- Anexos ao edital:  
1. Declaração de Compromisso e Cumprimento à Lei 
Federal (Anexo IX). 
(Em complemento ao processo de habilitação, será 
necessário no prazo de dois (02) dias úteis, via Sedex 
ou entrega pessoalmente, o envio de toda 
documentação original/cópias autenticadas de toda 
documentação de habilitação bem como da proposta 
comercial que fora negociada. 
A documentação deverá ser enviada para o endereço 
Av. Dr. Gastão Vidigal 1946 EDSED III - Portão 4 - 
Vila Leopoldina - CEP 05316900 São Paulo - São 
Paulo aos cuidados do Setor de Licitação (SELIC). 
Identificar no envelope o número do Pregão 
037/2022.). 

o) 
29 e 
30. 

WORK CARE – 
ADMINISTRAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA EFETIVA 
LTDA 
CNPJ: 44.356.519/0002-63 

-Documentação pendente informada em Ata 
anterior NÃO sanada, como descrito abaixo: 
- 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); 

p) 31. 
KAYK NEVES SOUZA 
(PESSOA FÍSICA) 

- Sem observações.  
(Documentação original/autenticada recebida pela 
ADM). 

q) 33. 

DANIELA CARVALHO 
FERREIRA COSTA 
(EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL) 
CNPJ: 36.084.690/0001-51 

- Sem observações.  
(Documentação original/autenticada recebida pela 
ADM). 

r) 34. 

JEVANIO DOS SANTOS 
(EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL) 
CNPJ: 44.911.965/0001-01 

- Sem observações.  
(Documentação original/autenticada recebida pela 
ADM). 

 
 
 
 
Obs.1: Os demais itens não mencionados deste pregão eletrônico nº 037/2022 foram declarados 
desertos. 
 



 

 

 

 

Página 5 de 5 

 

São Paulo, 09 de novembro de 2022. 

 
 
GERSON ULISSES DE MORAES JUNIOR               ___________________________ 
Pregoeiro  
  
RICARDO YUTAKA YAMADA                                           ___________________________ 
Membro 
 
 
NATHÁLIA OLEGÁRIO DA COSTA                                    ___________________________ 
Membro 
 


