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CONSULTA PÚBLICA
O Município de Araújos/MG, considerada a Lei Municipal de nº 837/01, que autoriza o Poder Executivo a licitar e contratar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de
água em todo o seu território, mediante o competente Contrato de Concessão, torna público e comunica à sociedade civil em geral, a realização de CONSULTA PÚBLICA, entre os
dias 14/11/2018 e 14/12/2018, com o objetivo de colher contribuições para o aprimoramento das minutas do edital, do contrato e dos anexos que integração o Processo Licitatório, na
modalidade de Concorrência Pública para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, mediante concessão.
As minutas do edital(seus anexos) e do contrato de concessão para prestação dos serviços ficarão disponíveis no site oficial do Município de Araújos/MG, (www.araujos.mg.gov.br).
As sugestões, opiniões e críticas deverão ser feitas exclusivamente por escrito, dirigidas à Comissão de Licitação, de segunda a sexta feira, das 9 horas às 17 horas, até o dia 14 de
dezembro de 2018, identificado com os dados do interessado e poderão ser encaminhadas da seguinte forma: 1º) com solicitação de confirmação de recebimento pelo endereço
(www.araujos.mg.gov.br); 2º) fisicamente, mediante protocolo, na sede do Município de Araújos/MG, na Avenida 1º de Janeiro, 1748, centro, Araújos/MG.
Serão desconsideradas as manifestações que não digam respeito ao presente certame ou que tenham sido formuladas de forma distinta da aqui estabelecida.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
O Município de Araújos/MG, em cumprimento ao disposto no inciso IV do art. 11 da Lei Federal nº 11.445, de 05 de novembro de 2007 e inciso IV do art. 39 de Decreto nº 7.217, de
21 de junho de 2010, CONVIDA todos os cidadãos e entidades civis para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 17 de dezembro de 2018 às 19h00min,
no Espaço Cultural Araci Santos Rocha, localizado na Avenida 1º de Janeiro, 1632, centro, nesta cidade de Araújos/MG, destinada a divulgação do teor das minutas do Edital e
respectivo Contrato de Concessão para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água dos Distritos de CAPIVARI DOS ELEUTÉRIOS, PINTORES E MALAQUIAS
deste Município de Araújos/MG, bem como para receber sugestões, críticas, comentários e contribuições para finalização e oportuna publicação dos referidos instrumentos.
As minutas do Edital e do respectivo Contrato de Concessão já estão disponíveis no site oficial do Município de Araújos/MG, no endereço (www.araujos.mg.gov.br).
PREFEITO FRANCO CLEBER VIEIRA DE AQUINO.

