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AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO DA PPP DOS SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TOLEDO 

 
A Prefeitura do Município de Toledo, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, 
Serviços e Obras Públicas, em atendimento ao disposto no art. 39, da Lei Federal n.º 
8.666/1993, torna público a todos os interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA para 
apresentação do Projeto de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) destinada à celebração de 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, pelo prazo de 13 (treze) anos, para a prestação dos 
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, INCLUÍDA A INSTALAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, MELHORAMENTO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO 
ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
com valor estimado de R$ 98.215.753,69 (noventa e oito milhões duzentos e quinze mil 
setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), bem como para obter 
contribuições e sugestões em relação ao referido Projeto, observado o seguinte: 

Considerando o estado de Emergência em Saúde Pública declarado por meio do Decreto 
Municipal nº 758, de 24 de março de 2020, decorrente de pandemia da doença infecciosa 
viral respiratória COVID-19; 

Considerando que, em razão do mesmo motivo, o Decreto Municipal nº 849, de 6 de 
julho de 2020, determina que nas repartições públicas de que trata serão viabilizados 
meios de atendimento através de mídias digitais, telefone, e-mail, sistemas de 
informação e outros disponíveis para viabilizar o acesso às informações e serviços à 
população, bem como que o Decreto Municipal nº 256, de 30 de setembro de 2021 
determina a realização de atividades presenciais com restrições; e 

Considerando que o Decreto Estadual nº 8705, de 14 de setembro de 2021, determina a 
realização de eventos presenciais mediante utilização de máscara e com respeito à 
capacidade máxima de lotação do ambiente, realizada avaliação dos indicadores de 
COVID-19. 
 
A AUDIÊNCIA PÚBLICA ocorrerá no dia 26 de outubro de 2021, das 19h às 21h e será 
realizada de forma híbrida, isto é, remota ou virtual, por meio da rede mundial de 
computadores (internet), e presencial, observado o limite máximo da capacidade de 
espaço físico conforme determinado pelo Decreto Municipal nº 256/2021 ou outro ato 
normativo que venha a lhe substituir. 
 
A participação é aberta ao público em geral, observadas as regras constantes no 
Regulamento da AUDIÊNCIA PÚBLICA, mediante comparecimento no Teatro Municipal de 
Toledo, situado na Rua Santos Dumont, 2626, Vila Industrial, em Toledo – PR, ou mediante 
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acesso ao canal da Prefeitura de Toledo no YouTube 
(https://www.youtube.com/c/PrefeituradeToledoPR). 
 
A participação se realizará na forma estabelecida no Regulamento da AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
disponível no site https://www.toledo.pr.gov.br/ppp/ 
 
Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Habitação, 
Serviços e Obras Públicas pelo e-mail: consultapublicappp@toledo.pr.gov.br. 
 
Todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, estão convidados a participar da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, inclusive para fornecer seus comentários e contribuições ao Projeto. 
 

Toledo, 07 de outubro de 2021 
 
 

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt 
Prefeito do Município de Toledo 

 
 

Maicon Bruno Stuani 
Secretário Municipal de Habitação, Serviços e Obras Públicas 


