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Ref. Processo Administrativo no01712022 - CONVALE

Concorrência no 01 12022

Ata de Recebimento de Envelopes e Abertura e Análise dos Envelopes no'l

Aos 05 (cinco) dias do mês de Abril do ano de 2.022 (dois mil e vinte e dois),
participaram a Comissáo Especial de Licitação do CONVALE, designada pela

Portaria no 00212021, expedida pelo presidente do Convale, parte por meio de

videoconferência através do link: httos ://teams. m icrosoft.com/l/ meetuD-
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bff4aab9366c%22%7 d. e presencialmente o Seu membro/secretário abaixo assinado
e como representante da Caixa Econômica Federal, Sro Leonardo Batalha Ornellas,

Engenheiro Civil, para que, em atenção ao disposto no §ío do art.43 da Lei Federal

n" 8.006/93, nos termos do instrumento convocatório, na sede da 83, localizada Rua

XV de Novembro, no 275, Centro Histórico na cidade de São Paulo/SP' para que

durante as 9:00 horas alé 12:00 horas, proceder em ato público o recebimento dos

envelopes, conforme previsáo no ítem í 7.5 do Edital de concorrência Pública no

O1t2O22 cujo objeto é a .Exploração e Prestação dos Servlço s de Coleta,

Transpofte,'Tranibordo e Tratamento de Resíduos Solidos Domiciliares (RDO),

bem como o de Destinação Finat Ambientalmente Adequada dos Resíduos só/rdos

Domiciliares (RDO) e da Limpeza tJrbana (RPU) dos Municípios do convale,

Mediante Detegação feita por contrato de concessão, e Atividades correlatas", e

após o términoL na forma prevista no ítem 17.6, proceder com a abertura e análise

dos Envelopes de no í , e armazenamento dos envelopes 2 e 3 onde constam a

proposta e documentos de habilitaçáo, junto ao cofre da 83 e custodiados por esta.

A Comissão recebeu os envelopes de O2(duas) concorrentes, sendo elas:

1- Mercantil do Brasil corretora s.A. CTVM, representando a proponente Viasolo

Engenharia Ambiental S.A., às 09:30 horas;

2 - Ativa lnvestimentos s.A. corretora, representando a proponente consórcio s,

às í 1:48 horas:

Examinados os envelopes preliminarmente, constatou todos devidamente lacrados.

Após os envelopes no 02 e 03 foram colocados no malote que recebeu o nÚmero de

lacre A6312058 e encaminhado para O cofre da 83, acompanhados pelo

Antônio lvloreira de Carvalho, n"135
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Nada mais tendo havido interesse em consignar foi encerrada a sessão, e na
sequência e de forma reservada procedeu a abertura dos envelopes de no 01 nos
quais seráo analisados posteriormente.

Sáo Paulo 022

Lucas Leite da Cunha Santos
Membro/Secretário

/^ Z*, e/r(
y'eonardo Batalha Ornellas/ Caixa Econômica Federal

05 de Abril de

Rua: Antônio lVloreira de Carvalho, n"135.
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