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segunda, 28 de junho de 2021

Prefeitura de Wanderlândia-TO

ANO I - Edição 010/2021

PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO
A Prefeitura de Wanderlândia - TO realizará no dia 19 de julho
de 2021, das 9:00h às 11:00h da manhã Audiência Pública
relativa à Apresentação das Minutas do Edital e do Contrato de
concessão dos serviços públicos de destinação ﬁnal de
resíduos sólidos que compreende operação, manutenção e
controle técnico do aterro sanitário no município de
Wanderlândia/TO. A audiência irá ocorrer de forma online na
ferramenta Google Meets acessando o link
https://meet.google.com/oah-cfxo-asx, com objetivo de
apresentar e discutir sobre a minuta do edital e do contrato
para concessão.
A Audiência Pública Online é uma alternativa ao atual cenário
de Pandemia da COVID-19, com a ﬁnalidade de evitar
aglomerações e a disseminação desta doença que impacta a
saúde da comunidade. Para atender toda a comunidade de
Wanderlândia – TO, ocorrerá a TRANSMISSÃO AO VIVO da
Audiência Pública na CÂMARA MUNICIPAL DE Wanderlândia –
TO e no local do evento terá um representante da Prefeitura
Municipal para receber os ouvintes e transmitir ao moderador
do evento todas as dúvidas e comentários por meio de CHAT
em tempo real.
Estão convidados a participar todos os interessados, pessoas
físicas ou jurídicas. A minuta e seus anexos estarão disponíveis
no site oﬁcial da Prefeitura de Wanderlândia
(https://www.wanderlandia.to.gov.br/home) durante 3 dias que
antecedem a Audiência Pública.
Os arquivos estarão disponíveis para consulta até o dia 16 de
julho de 2021, data na qual será realizada a Audiência Pública
para discussão do Edital e seus anexos e Minuta do Contrato, a
consulta pública seguirá até o dia 23 de julho de 2021.
Após a Audiência Pública e período de Consulta, ocorrerá a
ampla divulgação do Edital para dar andamento no processo
licitatório e regularização da concessão dos serviços públicos
de destinação ﬁnal de resíduos sólidos que compreende
operação, manutenção e controle técnico do aterro sanitário
no município de Wanderlândia/TO.
Prefeitura Municipal de Wanderlandia – TO, 28 de junho de
2021
Erasmo Miranda de Sousa
Presidente da CPL

Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Wanderlândia-TO
Pça. Antônio Neto das Flores, 814 - Centro
Wanderlândia-TO / CEP: 77860000

Djalma Araújo Ferreira Júnior
Prefeito Municipal
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