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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.° 0004/2022 

PROCESSO N° 0028/2022 

As 9h30 do dia 30 do mês de março de 2022, na sala de reuniões da Prefeitura de Américo 
Brasiliense, SP, realizou-se a sessão pública de abertura da licitação, modalidade Tomada de Preços n.° 
0004/2022, para contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica 
especializada para condução do processo de renovação das outorgas de 8 poços tubulares e 1 
lançamento de esgoto, junto ao DAEE, conforme Edital, Minuta de contrato e demais peças que 
compõem o processo. Presente à sessão, os membros da Comissão Permanente de Licitações 
receberam os envelopes das empresas participantes, adiante numeradas: 

1- BRAIDOTTI & BRAIDOTTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA— CNPJ 27.899.360/0001-23 
2- DINAMICA PERFURACOES LTDA - CNPJ N.° 43.110.266/0001-08; 
3- GEO  WATER  - ASSESSORIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA - CNPJ N.° 04.997.921/0001-21 
4- SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA — CNPJ 04.233.577/0001-02; 

Aberta a sessão, foi registrada apenas a presença dos representantes abaixo assinados. Após a 
verificação do lacre, foi dado inicio A abertura do envelope de número 01, contendo os documentos de 
habilitação do licitante, os quais passaram a ser analisados e rubricados pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações. Analisado os documentos de habilitação e estando em conformidade com o 
Edital e com a legislação vigente, todas as empresas acima mencionadas foram declaradas 
HABILITADAS. 

0 representante da licitante GEOWATER faz constar ata manifestação de intenção de recurso 
quanto a habilitação das empresas SUPREMA e BRAIDOTTI, por não possuírem engenheiro de 
minas ou geólogo como responsável técnico, considerando o objeto do certame e determinações do 
CREA. 

0 prazo de recurso contra esta decisão  sera  de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
resumida no Diário Oficial do Município em conformidade com o  art.  109 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

Deu-se por encerrada essa primeira fase do procedimento de abertura da licitação. Para fins de 
direito, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos licitantes presentes e membros da Comissão 
Permanente de Licitações. Américo Brasiliense, As 14h do dia 30 de março de 2022. 
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