ANO I – DOIS IRMÃOS –, QUARTA– FEIRA 04 DE NOVEMBRO DE 2020 – Nº 055.
COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
1ª REPUBLICAÇÃO
O município de Dois Irmãos do Tocantins TO, por intermédio de sua comissão
permanente de licitação, faz saber a todos
os interessados que se encontra aberto o
procedimento licitatório CONCORRÊNCIA
002/2020, oriundo do processo 005/2020,
do tipo técnica e preço, com o objetivo de
realizar a CONCESSÃO de serviços
públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, composto pelo
projeto, construção, melhorias, ampliação,
revisão, operação e manutenção das
unidades integrantes do sistema físico,
operacional e gerencial de produção e
distribuição de água, coleta, afastamento,
tratamento e disposição final de esgoto
sanitário, incluindo a gestão dos sistemas
organizacionais, a comercialização dos
produtos e serviços envolvidos e o
atendimento aos usuários, bem como a
prestação de serviços complementares,
pelo prazo de 30 (trinta) anos, conforme
Leis Municipais nº 566/2019, e 574/2020. A
entrega dos envelopes se dará até as
09hs50min do dia 21 de dezembro de
2020, a abertura e julgamento da seção
dar-se-á as 10h00min do mesmo dia, sito à
Avenida Pará nº 178, Centro, CEP: 77.685000 na sala da CPL. O edital e seus
respectivos anexos, em inteiro teor, estarão
disponíveis aos interessados de 2º a 6º
feiras em horário de funcionamento do
órgão na sala da CPL e no site:
www.doisirmaos.to.gov.br,
maiores
informações estarão disponíveis pelo
telefone (63) 3362-1228 ou pelo e-mail:
licita2irmaos@gmail.com.

Diário Oficial
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Imprensa do Município

Dois Irmãos do Tocantins – TO, 03 de
novembro de 2020.
Douglas de Oliveira Santos
Presidente da CPL
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