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ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015 
 

PROCESSO:  Nº 090/2014 
OBJETO: Seleção de organização da sociedade civil para celebração de Termo de 
Colaboração para formalizar e regulamentar o funcionamento e a operacionalização do 
Banco de Alimentos de Sorocaba, por intermédio da Ceasa de Sorocaba, conforme 
especificações constantes no Anexo I – Memorial Descritivo. 
DATA DA SESSÃO: 09/06/15. 
HORÁRIO: 09h30. 
 
Às 09h30 do dia 09/06/2015, na sede social da CEAGESP – Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura 
dos envelopes "A" contendo Documentação para Habilitação e envelope "B" – Programa, 
apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Chamamento Público, em 
referência. 
 
Presentes a Presidente – Sra. SONIA APARECIDA DA SILVA APOSTÓLICO; membros 
MARIA VALDIRENE R. S. CARLOS e RICARDO YUTAKA YAMADA, representantes da 
área técnica COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE - CODSU – Sr. ANGELO 
BOLZAN e RODRIGO FRATESCHI, para proceder à abertura dos envelopes: de 
Documentação para Habilitação e Programa, entregues pela licitante: BANCO DE 
ALIMENTOS DE SOROCABA (CNPJ nº 08.741.511/0001-76) não representada. 
 
A Comissão procedeu à abertura do envelope contendo a documentação habilitatória, 
enviado pelo licitante acima, para vistos e apreciação dos presentes. Ato contínuo, decidiu-
se pela suspensão da presente sessão para que a comissão juntamente com a área 
Financeira e área Técnica possam efetuar a análise da documentação de habilitação e 
posterior julgamento.  A divulgação do resultado de julgamento da habilitação, bem como da 
realização de nova sessão para abertura do Envelope “B”, será na forma da lei. O Envelope 
“B” ficará em poder da Comissão Permanente de Licitações, em envelope lacrado e 
rubricado. 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, 09 de junho de 2015. 
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