
  

P R O C U R A Ç Ã O 

 

IGUÁ SANEAMENTO S.A., com sede na capital do estado de São Paulo, na Rua Gomes de 

Carvalho, nº 1507, 11º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.159.965/0001-33, neste ato, representada na forma de seu estatuto social por seus diretores 

infra-assinados, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, o senhores TIAGO SPOLAOR 

SILVA ARAUJO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 

26.496.006-3, inscrito no CPF sob o nº 311.611.738-11 e ANDRE GUSTAVO SALCEDO TEIXEIRA 

MENDES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 

00120024770 DETRAN, inscrito no CPF sob o nº 071.918.857-18, doravante denominados 

simplesmente “Outorgados”, aos quais confere poderes para: (i) representá-la em processos de 

Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP, Procedimento de Manifestação de 

Interesse – PMI, Consultas, Audiências Públicas e Licitações, com poderes exclusivos para obter 

acesso a documentos, editais, se manifestar, fazer vistas, vistorias e visitas técnicas, protocolar 

documentos, prestar e solicitar esclarecimentos e informações, representar a Outorgante em 

sessões públicas de entrega e abertura de documentos habilitatórios e propostas, 

acompanhando-as até o julgamento final, assinar atas, receber notificações, enfim, praticar 

todos os atos inerentes ao cumprimento deste mandato; e (ii) poderão os Outorgados, sempre 

em conjunto com um diretor estatutário da Outorgante, formular e assinar impugnações em 

processos de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – MIP, Procedimento de 

Manifestação de Interesse – PMI, Consultas, Audiências Públicas e Licitações. É permitido o 

substabelecimento dos poderes outorgados no item (i) sendo vedado o substabelecimento aos 

poderes descritos no item (ii). ESTA PROCURAÇÃO É VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

São Paulo/SP, 30 de setembro de 2021. 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

IGUÁ SANEAMENTO S.A 
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