CONSULTA PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Processo PMI 001/2017
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
O Município de Campos do Jordão comunica a abertura de Consulta Pública referente à Concorrência

para a Concessão Administrativa para a prestação dos serviços públicos integrados de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, contemplando implantação de usina de triagem de RSU no Município.

1. Objetivos

A Consulta Pública de que trata este Regulamento, tem por objetivo colher contribuições e informações
que auxiliarão a modelagem jurídica, técnica e econômico-financeira do projeto de Concessão

Administrativa para a prestação dos serviços públicos integrados de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, contemplando implantação de usina de triagem de RSU no Município.

Instrumento de transparência e participação social, a Consulta permite que os interessados encaminhem

suas contribuições a respeito das minutas do edital e seus anexos, bem como seus pedidos de
esclarecimento a respeito dos documentos apresentados.

2. Forma de participação

Poderão participar desta Consulta Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas na matéria.

Os interessados em participar poderão fazê-lo analisando as minutas do edital e dos seus anexos, os
quais estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos do Jordão
(http://www.camposdojordao.sp.gov.br), a partir de 15/10/2018.

As contribuições deverão ser feitas por escrito, obedecendo ao formulário disponível no site, e enviadas

até às 17 horas do dia 14 de novembro de 2018, por meio do seguinte endereço eletrônico:
net.compras@hotmail.com . As contribuições também poderão ser protocoladas na Prefeitura Municipal

de Campos do Jordão, em CD, no setor de Protocolo (Av. Frei Orestes Girardi, 893 – Piso Superior,
Campos do Jordão – SP, CEP: 12.460-000) - Aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações.

Somente serão apreciadas as contribuições que contenham identificação do participante e contato

(telefone ou e-mail) e que estejam devidamente inseridas no formulário padrão (disponível no site da
Prefeitura Municipal de Campos do Jordão juntamente com as minutas do edital e de seus anexos).

Campos do Jordão, 11 de outubro de 2018.
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Secretário Municipal de Serviços Públicos

