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ATA DE CREDENCIAMENTO

Aos treze (13) dias do mês de julho de dois mil e vintê ê dois (2022), a Comissâo Pêrmanente
de Licitação, nomeada pelo Decrêto Municipal de no. 01312021, o Conselho Gestor do
Programa Municipal de Parcerias Público Privada - CGP, nomeados pelo Decreto Municipal
Aa no ')9,Qbô)2 nnc farrnnc dâ lêi Mrrni.inãl nO í 1lnA Àa )n dÂ côfôrn}lr,.\ Àà )i)1 êô

reuniram para a análise da solicitação/req uerimento de credenciamento para o Processo
de Habilitação do Chamamento Púbiieo, referente ão P.oeedimento de Manifestação de
lnteresse - PMI no. OOll 2022 - Processo Administrativo no. 18.639/2022, para a
apresêntâção, por eventuais interessados, Pessoas Jurídicas de Direito Privado, para

elaboraçáo de estudos de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestâo,
manutenção, otimização e implantação de sistema de processamento e aproveitamento de
rêsíduos e unidade de recuperação de enêrgia, provenientes do gerênciamento dos
sistemas de varrição de vias e logradouros públicos, segregação, acondicionamento,
ârme7ênemênfô anlÊtâ lrânsnôrlê lrãtâmêntír a dactinaaãrr final dnc racídr rnc cÁlir{nc

urbanos (RSU), resíduos de construção civil e volumoso (RCCV) e resíduos de sêrviços dê
saúde (RSS) do Município de Posse, Estado de Goiás.

Em atenção ao pedido protocolado, Íoi identifieado o seguinte interessado:
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Passando para o ato de conferencia dos documentos apresentados pela requerente, S

termos dos ITENS - 5 e 6, do Edital de Chamamento Público, apresentou

l. Requerimento para apresentação dê estudos. Anêxo l;

ll. Ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado;

lll. Cêrtidão negativa de pedido de falência ou recuperaçâo judicial;

lV. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercÍcio social
exigido na formâ da lei, devidamente registrados perante o órgão de registro competente;

V. inscrição no Caciastro Nacional da Pessoa iurÍcjica cio Ministério cja Fazencia - CNPJ;

Vl. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes municipal e/ou estadual, relativo ao
domicílio;

Vll. Prova dê regularidade à Sêguridade Social e Fundo de Gârântia do Tempo dê Serviço
/trêTS\.
\i v i v,l

Vlll. Certidão negativa, emitida pela Recêita Federal do Brasil (
da Fazencia Nacionai (PGFN);

lX. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual e Municipal;
Y 
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Xl. Atestados e/ou certiÍicados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurÍdicas de
direito público ou privado, em nome da proponentê;

Xll. Certidáo de registro e regularidade junto ao CREA;

Xlll. ComprovaSo de possuir, em seu quadro pêrmanentê, junto ao CREA, profissionais de
nívei superior, cietentores cie atestados cie responsabiiicjacie técnica emitidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, dêvidamente rêgistrado(s) no CREA,
acompanhados dã resBêctivã CêÍtidão elé Âcérúo Técnico - CAT; os quais comprovãm
ter os profissionais realizado Projeto e/ou execução de obras ou serviços;

XlV. Cadastro Técnico. Anexo ll;

XV. Termo de Cessão de Propriedade ê Direitos Autorais. Anexo lll;

XVl. Quadro com equipe técnica. Estrutura e composiçâo cie sua equipe, icientificando a
responsabilidade atribuída para cada profissional, Anexo lV;

XVll. Currículos dos membros da equipe responsável pelo desenvolvimento dos estudos,
comprovando a capacidade individual nas respectivas áreas de atuação. Anexo lV e
Adendo l;

XVlll. Planilha de Custos financeiros, com a descrição pormenorizada e detalhada por
caderno temático, atividade, área de coordenação, disciplina de estudo, relevância da
discinlinâ rle csft rdn nn c:derno ê nr rsÍô nar r'liseinlina dê êstrrr,lô Anê!.ô \/'

XlX. Plano de Trabalho para a execução dos estudos de cada caderno temático. Anexo Vl.

A Empresa Solida Tecnologias LTDA, apresentou as documentaçóes satisfatórias e ensejar
a sua habilitação.

A partir da análisê das documentações e das considerações satisfatórias, a Comissão
Permanente de Licitação, o Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público
Prlvacia - eGP, DECIDE:

CREDENCIAR a Empresa SOLIDA TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ: 04.287.í3410001-96, nos
termos do Processo de HabilitaÉo ao Chamamento Público, Procedimento de Manifestação
de lnteresse - PMI no. 0011 2022, estando APTA à realização dos estudos, uma vez que
preencheu os requisitos elencados no Edital.

Posse - GO, 13 de julho de 2022.
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Mem Ccínissão Perrnanente de L icitação

TKIEWEZ
Presidente do Conselho Gestor - CGP
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