EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONHECIMENTO PÚBLICO
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA E AUDIÊNCIA PÚBLICA

O CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, dando cumprimento ao
disposto no inciso VI, art. 10 da Lei Federal n° 11.079/04, na Lei Federal n° 8.987/95 e no que
couber na Lei Federal n° 8.666/93, torna público a realização de CONSULTA PÚBLICA e de
AUDIÊNCIA PÚLICA, para elaboração de edital final de Concorrência Pública com a
finalidade da CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA na modalidade de
concessão administrativa, para a contratação da prestação dos serviços públicos de
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos de municípios consorciados, com
previsão de aproveitamento energético visando a redução de massa que se encaminhará
destino final. Terá por objetivo obter subsídios e informações adicionais visando
melhorias/aprimoramento na minuta de edital ora em apreço.
CONSULTA PÚBLICA
1. A consulta pública visará coletar sugestões da sociedade para a construção e
aprimoramento do Edital de licitação que ficará disponível entre 12 (doze) de março de
2021 a 15 (quinze) de abril de 2021 no site do CIVAP www.civap.com.br aba
“licitações/concessão administrativa (PPP)”.
2. Os comentários e
rsucivap@civap.com.br.

sugestões

deverão

ser

encaminhados

para

o

e-mail:

AUDIÊNCIA PÚBLICA
1. A AUDIÊNCIA PÚBLICA ocorrerá no dia 13/04/2021, das 14h00m às 15h00m, pelo canal
Youtube do CIVAP (ao vivo).
2. Forma de Participação na Audiência Pública:
2.1. Os interessados em formular questionamentos ou comentários ao Projeto poderão fazêlo, por escrito, diretamente pelo canal indicado, ou pelo e-mail rsucivap@civap.com.br.
2.1.1. Respostas e esclarecimentos aos questionamentos, quando de caráter técnico, serão
prestados em até05 (cinco) dias úteis.
Fica designada como Coordenadora da Audiência Pública a Diretora Executiva do CIVAP
IDA FRANZOSO DE SOUZA e como Secretária a servidora JANETE MIGOTTO GOMES.
Assis, 11 de março de 2021.

LUÍS GUSTAVO EVANGELISTA
PRESIDENTE DO CIVAP
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