
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000 
99700-010  Erechim – RS

Of. Adm. N.º 052/2021                                                           Erechim, 30 de dezembro de 2021.

À GS INIMA BRASIL 
A/C: Sr. Giuliano Vito Dragone
Gerente de Desenvolvimento e Novos Negócios
Rua Joaquim Floriano, n.º 913, 6º andar, Itaim Bibi 
04534-013, São Paulo/SP

Assunto:    Consulta  Pública  Complementar  –  Concessão  dos  Serviços  Públicos  de  
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Erechim

Prezado Senhor:

Ao  cumprimentá-lo,  cordialmente,  vimos  através  do

presente, agradecer a sugestão enviada em 28 de dezembro de 2021, devidamente divulgada

para conhecimento público no site http://www.saneamentoerechim.rs.gov.br/, e informar o que

segue:

http://www.saneamentoerechim.rs.gov.br/
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Em relação a sugestão encaminhada,  destacamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.

Referente a contribuição encaminhada, destacamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.

No tocante  a  sugestão encaminhada,  ressaltamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.
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Referente a contribuição encaminhada, informamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.

Em relação a sugestão encaminhada, informamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.
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No tocante  a  sugestão encaminhada,  ressaltamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.

Referente a contribuição encaminhada, destacamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.
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Em relação a sugestão encaminhada, informamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.

No tocante  a  sugestão encaminhada,  ressaltamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.
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Referente a contribuição encaminhada, destacamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.

No tocante  a  sugestão encaminhada,  ressaltamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.
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Em relação a sugestão encaminhada, informamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.
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Referente a contribuição encaminhada, destacamos que está

sendo devidamente apreciada e, quando entendida pertinente, será considerada na versão final

do Edital de Licitação.

Por  fim,  no tocante  a  sugestão  encaminhada,  ressaltamos

que está  sendo devidamente  apreciada  e,  quando entendida  pertinente,  será  considerada na

versão final do Edital de Licitação.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com

apreço e consideração.

ALINE DA COSTA PIETROSKI
Secretária Municipal Adjunta de Administração


