SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA – SEGOV/MS
ESCRITÓRIO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS – EPE

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2022

I. OBJETO
A Audiência Pública Virtual nº. 01/2022 tem por objetivo tornar público, colher sugestões e
contribuições para o aprimoramento do Projeto de Concessão destinado à adequação de
capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das Rodovias MS-112 e
trechos das BR-158 e BR-436.
Os documentos relativos ao Projeto de Concessão foram disponibilizados no âmbito da
Consulta Pública n.º 01/2021 durante o período de 01 de dezembro a 14 de janeiro de 2022
no site www.epe.segov.ms.gov.br e permanecem disponíveis no referido sítio eletrônico.
II. DATA, HORÁRIO E LOCAL
A sessão da Audiência Pública será realizada de forma virtual, conforme descrição a seguir:
Data: 18 de maio de 2022.
Horário: 15h (horário de Brasília-DF).
Local: A Audiência Pública será realizada na plataforma digital da TV B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão no endereço http://tvb3.com.br/home.
III. PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
A participação na sessão da Audiência Pública é aberta a todos os interessados.
Para participar da Audiência Pública, basta acessar o link
http://tvb3.com.br/home e preencher o formulário para acesso virtual.

no

sítio

da

B3

Os interessados poderão dirimir dúvidas e fazer sugestões ao Projeto por escrito, por meio
do chat disponível na plataforma.
As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto da Audiência Pública
serão consideradas prejudicadas e não serão apreciadas.
IV. ORIENTAÇÕES GERAIS
Todas as exposições e manifestações serão registradas por meio eletrônico (gravação em
áudio e vídeo), de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo
aproveitamento como subsídios ao aprimoramento a que se destina a Audiência Pública.
A SEINFRA/MS e o EPE/SEGOV, não poderão ser responsabilizados por problemas
decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de
computadores dos participantes, assim como por quaisquer outras situações que não
estejam sob o seu controle.
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Esclarecimentos e informações adicionais referentes ao processo licitatório poderão ser
obtidas pelo endereço eletrônico epe@segov.ms.gov.br.
V. PROCEDIMENTOS
a)

Abertura:

A Audiência Pública Virtual terá início às 15h e contará com a participação de Representante
da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA e do Escritório de Parcerias
Estratégicas – EPE/SEGOV, contando com o apoio de mediador para a abertura da sessão
e condução das exposições pelos participantes, conforme a programação previamente
estabelecida.
b)

Exposição Técnica, Questionamentos e Contribuições:

A Exposição Técnica do Projeto de Concessão das Rodovias MS-112 e trechos das BR-158
e BR-436 terá duração de, aproximadamente, 50 (cinquenta) minutos.
Os interessados poderão enviar, previamente, questionamentos sobre o Projeto, os quais
deverão
ser
formalizados
por
meio
de
formulário
disponível
no
site
www.epe.segov.ms.gov.br e enviados ao e-mail epe@segov.ms.gov.br até o dia 16 de maio
de 2022, devidamente identificados e fundamentados.
Ao longo da Audiência, os interessados também poderão enviar questionamentos pelo chat
da TVB3.
Os questionamentos que não forem respondidos durante a sessão pública terão suas
respostas disponibilizadas no site www.epe.segov.ms.gov.br, em até 30 (trinta) dias após o
encerramento da Audiência Pública nº. 01/2022.
VI. DURAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Audiência Pública ocorrerá de acordo com a seguinte programação:
Horário

Atividades

15h00 - 15h10

Abertura

15h10 – 16h00

Exposição Técnica do Projeto

16h00 - 16h20

Apresentação das respostas aos questionamentos

16h20 – 16h30

Considerações finais e Encerramento

A sessão pública poderá ter o encerramento antecipado ou prorrogado, conforme a
necessidade, para o bom andamento dos trabalhos.
VII. ENCERRAMENTO
O encerramento da Audiência Pública será realizado pelo mediador, após as considerações
finais.
O EPE publicará no site www.epe.segov.ms.gov.br, todos os documentos apresentados na
Audiência Pública, no prazo de até 30 (trinta) dias.

