
   

 
REGULAMENTO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 02/2021 

 
I. OBJETO:  
 
A consulta pública de que trata este Regulamento tem por objetivo colher contribuições e 
manifestações da sociedade em geral sobre as minutas preliminares do Contrato de 
Concessão e respectivos Anexos, para regular a prestação dos serviços de distribuição de 
gás canalizado no Estado de Mato Grosso do Sul. 
 
II. PERÍODO: entre os dias 05 de novembro de 2021 e 04 de dezembro de 2021. 
 
III. CRONOGRAMA: 
 
Estima-se o seguinte cronograma, podendo suas datas serem antecipadas ou postergadas 
conforme necessidade 

 
DATA EVENTO 

05/11/2021 Publicação de seu Aviso e disponibilização do 
Regulamento  

05/11/2021 Disponibilização dos documentos  
05/11/2021 Início do prazo para apresentação de contribuições 
04/12/2021 Término do período de apresentação de contribuições 

até 30/12/2021 
Divulgação do Relatório consolidando os principais 
aspectos das contribuições recebidas e respectiva 
análise.  

 
IV. FORMA DE PARTICIPAÇÃO:  
 
A participação é aberta a todos os interessados, mediante o preenchimento do formulário 
contido no Anexo I deste Regulamento e envio no período disponibilizado conforme 
cronograma do item III deste Regulamento para o seguinte endereço eletrônico: 
epe@segov.ms.gov.br. 
 
Todas as contribuições aos documentos submetidos à presente consulta pública deverão 
observar o quanto disposto neste Regulamento. Não serão realizadas reuniões, 
presenciais ou por videoconferência.  
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Os documentos objeto da presente Consulta Pública estarão à disposição do público entre 
os dias 04 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021, no sítio eletrônico 
www.epe.segov.ms.gov.br. 
 
As contribuições, sugestões, opiniões ou críticas deverão ser feitas por escrito e dirigidas 
ao Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado de Mato Grosso do SUL (EPE/SEGOV), 
entre os dias 04 de novembro de 2021 e 03 de dezembro de 2021, acompanhadas de 
identificação do interessado, devendo ser encaminhadas com solicitação de confirmação 
de recebimento pelo endereço de e-mail epe@segov.ms.gov.br. 
 
É obrigatório o encaminhamento das contribuições em arquivo editável em Excel ou Word, 
com as questões formuladas, devendo ser informado o(s) item(ns) do Contrato e Anexos, 
seguindo o Modelo para Contribuições à Consulta Pública (Anexo I).  
 
As contribuições serão recebidas e consolidadas em um relatório final que será divulgado 
no sítio eletrônico www.epe.segov.ms.gov.br. Esses documentos integrarão os estudos de 
adequação do modelo regulatório para os serviços de distribuição de gás canalizado, para 
posterior processo decisório pelo Estado de Mato Grosso do Sul.   
 
Serão desconsideradas as manifestações que não digam respeito ao objeto desta Consulta 
Pública ou que tenham sido elaboradas de forma distinta ao estabelecido neste 
Regulamento.  
 
V. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
A realização desta Consulta Pública não vincula o Estado de Mato Grosso do Sul à 
estrutura e ao conteúdo constante das minutas divulgadas. Da mesma forma, o Estado de 
Mato Grosso do Sul não ficará vinculado às contribuições apresentadas pelos interessados 
durante o procedimento. Por fim, fica ao exclusivo critério da administração do Estado de 
Mato Grosso do Sul decidir e avaliar a conveniência da adequação dos documentos 
submetidos à Consulta Pública, conforme legislação aplicável. 
 

Campo Grande, 04 de novembro de 2021. 
 
 

EDUARDO CORREA RIEDEL 
Secretário de Estado de Infraestrutura – SEINFRA 
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ANEXO I  

 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA  

 

CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA  

Solicitante:    Data:   

Empresa/ 
Entidade:    

CNPJ/CPF:   

Endereço:   

Meios de contato 
(telefone/e-mail):    

# 
Documento  
(Contrato ou 

Anexos) 

Dispositivo, capítulo, 
cláusula ou item  

(transcrever o dispositivo 
ao qual o pedido de 

esclarecimento se refere, 
ou determinado assunto 

tratado em seu conteúdo): 

Sugestão / Opinião / 
Crítica / Esclarecimento 

1       

2       

3       

4       

5       

n       

 


