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PROCESSO ADMINISTRA
PROCEDiMENTO DE MANiFÊSTAÇÃ Ú ÚE íNTEREssE PMI N.- UU]I ZUIZ

HABILITAÇÃO PARA ESTUDOS

A Prefeitura Municipal dê Posse, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito

no CNPJ/MF sob o no. 01.743.335/0001-62, com sede na Avenida Padre Trajano, no. 55,

centro, Posse, Goiás - cEP: 73.900-000, por meio do Presidente do conselho Gestor do

Programa de Parcerias Fúblico-Pri..,eda e Concessôes - CGP, connunica que o PÍocesso

de Habilitaçâo para o Chamamento Público, referentê ao Procedimento de Manifestação

de lnteresse - PMI nê. AAit 2A22 - Processo Administrativo no. iô.639/2022, para a

apresentaçáo, por eventuais interessados, Pessoas Jurídicas de Direito Privado, para

elaboração de estudos de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão,

manutenção, otimizaçáo e implantação de sistema de processamento e aproveitamento de

resíduos e unidade de recuperação de energia, provenientes do gerenciamento dos

sistêmas de varrição de vias e logradouros públicos, segregaÇão, acondicionamento,

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinaÉo final dos resíduos Sólidos

u!.banos (RSU), resíduos de const!'ução ci\.,i! e voluÍnoso (RCCV) e !'esíduos de senriços de

saúde (RSS) do Município dê Possê, Estado de Goiás, foi concluído, de maneira que restou

habilitada a seguinte empresa:

r' soLlDA TECNOLOGIAS LTDA, sociedade Empresária Limitada,

inscrita no CNPJ de no . 04.287 .1.3410001-96, sediada na Avenida -são Sebastião, no. .3.49'3,

Bairro Quilombo, cEP: 78.045-000, do Município de cuiabá - Estado de Mato Grosso.

lnformamos que a referida empresa preencheu os requisitos básicos

presentes no Edital de Chamamento, conforme ampla documentaÉo acostada; estando

apta a celebração do TERMO DE AUTORIZAÇÃo Dos ESTUDOS (ANEXO lX). conforme

Item 6.6 do referido Edital.

A Empresa possui, a

apresentação dos êstudos.

A comunicação com

partir desta data, 90 (noventa) dias, para

o habilitado, a partir desta data, será

preferencialmente pelo e-mail
de contato: (65) 98405-4308.

marciookamu ra(ôuol.com. br, podendo ainda pelo telefone

, 13 dejulho de2022
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