
4a ATA DE ABERTURA DE SESSÃO - HABILITAÇÃO

PRQÇESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 210/2019
CONCORRÉNCIA Nº 001/2019
EDITAL Nº 053/2019

OBJETO: CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO Dos SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE POTIM, sp.

A0 30 dia de março de 2022, às 14h00min, no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº  101, Centro, Potim/SP, CEP 12.525-000, a Comissão
Especial de Licitações, nomeada pela Portaria Nº 042/2022, composta pelos seguintes membros: Bruno
Camilo França de Abreu e Magna Aparecida de Souza, sob a presidência do primeiro, reuniu-se “para
proceder à abertura do Envelope Nº 3 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da LICITANTE melhor
classificada da licitação sob a modalidade Concorrência Nº 001/2019 para contratação de empresa para
prestação dos serviços acima citados.

Estiveram presentes à abertura da sessão pública as empresas abaixo citadas e seus devidos
representantes:

. EMPRESA: TERRACOM CONCESSÓES E PARTICIPAÇõES LTDA, portadora do CNPJ nº
31.911.540/0001-50, representada por Walter da Silva Barbosa, portador do CPF nº  377.278.438—06;

Realizada vistoria do envelope e constatado que estava devidamente lacrado, os presentes os ,
rubricaram e após a comissão iniciou os trabalhos com a abertura do mesmo. O envelope foi aberto e
franqueado a todos os presentes, e os documentos foram examinados, conferidos e rubricados pelos
membros e pelo representante legal.

Após, a Comissão abriu à manifestação para o representante credenciado.

Não houveram manifestações.

Em seguida, a Comissão decidiu pela suspensão da Sessão para as devidas análises técnicas,
diligências que se fizerem necessárias e julgamento de toda documentação de habilitação.

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada por todos os presentes.

/ Bruno Camilo França de Abreu
' Presidente Membro
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