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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião 

da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, neste ato representado por seu 

Presidente, Sr. EUJÁCIO DA SOLEDADE RODRIGUES, Prefeito Municipal de Pai Pedro/MG, no 

uso de suas competências e atribuições que lhe são conferidas, delegadas pelo contrato de 

consórcio e em conformidade ao Estatuto do Consórcio, torna público que realizará Audiência 

Pública, no dia 08 de outubro de 2019, às 09:00 horas, no Auditório  da APAE/JANAUBA, 

localizado a Rua São João da Ponte, 1660 – bairro São Gonçalo, Janaúba MG, com fulcro no art. 

39, da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, com os seguintes objetivos e formas de 

participação: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Audiência Pública visa apresentar aos eventuais interessados o Projeto de 

Parceria Público-Privada (PPP) que vem sendo desenvolvido pelo Consórcio UNIÃO DA SERRA 

GERAL, que tem como objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a outorga de 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para a prestação dos serviços de IMPLANTAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A PARTIR DOS PÁTIOS DE 

TRANSBORDO, RECEBIMENTO E TRATAMENTO TÉRMICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DOS MUNICÍPIOS DE INTEGRANTES DO CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA GERAL. O prazo da 

concessão será de 35 (trinta e cinco) anos, com valor estimado do Contrato de Concessão em 

534.829.218,88 (quinhentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, duzentos 

e dezoito reais e oitenta e oito centavos). 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1. Esclarecer eventuais dúvidas quanto aos critérios técnicos definidos pelo Consorcio UNIÃO 

DA SERRA GERAL e necessários à execução do objeto da PPP;  

2.2. Ampliar a competitividade no futuro certame licitatório, sem que se prejudique o 

resultado pretendido. 

3. DO EDITAL E ANEXOS 

3.1. O Edital e anexos referentes ao Projeto de PPP estão disponíveis, para acesso ao público 

no sítio eletrônico http://uniaodaserrageral.mg.gov.br e  ainda, informações pelo telefone (38) 

3821-9261. 

4. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, que possua interesse em apresentar contribuições que 

venham a subsidiar a Administração Pública na formatação da futura licitação poderá 

apresentá-las na forma definida neste Edital de Audiência Pública. 

4.1.1. Entende-se por contribuição qualquer sugestão de modificação, supressão ou acréscimo 

à minuta do Edital, seus anexos, e demais documentos cujo acesso encontra-se disponível ao 

público. 
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4.2. A sessão de Audiência Pública compreenderá 3 (três) etapas, conforme disposto a seguir: 

4.2.1. Fase de Credenciamento, quando serão credenciados, por ordem de chegada, as 

Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas (por meio de seus representantes) interessadas em 

participar da fase de debates; 

4.2.2. Fase de Debates, na qual será oportunizado, àqueles que estejam credenciados, 

período de até 5 (cinco) minutos, por inscrito, para que se manifeste quanto ao objeto da 

Audiência Pública; 

4.2.3. Fase de Formalização das Contribuições, quando serão recolhidas as considerações dos 

Credenciados, por escrito, para que sejam formalmente analisadas pelo Consorcio UNIÃO DA 

SERRA GERAL  

4.3. Durante a fase de debates, o Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL  por meio de seus 

representantes, poderá se manifestar verbalmente, caso julgue pertinente, visando enriquecer 

o tema em pauta. 

4.4. Todas as contribuições e questionamentos deverão referir-se ao objeto da Audiência 

Pública, sendo desconsideradas e vedadas as relativas a outros assuntos. 

4.5. O UNIÃO DA SERRA GERAL  reservar-se-á o direito de não discutir, durante a Audiência 

Pública, as contribuições recebidas. 

4.6. Comporão a mesa o Presidente e demais membros do Comitê Gestor do Programa de 

Parceria Público-Privada, designados pelo presidente do Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL. 

4.6.1. Ao Presidente competirá: 

a) Dirimir as questões de ordem;  

b) Decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados na Audiência; 

c) Conceder e cassar a palavra quando o expositor extrapolar o tempo estabelecido, bem 

como nos casos em que o tema abordado se afastar da matéria em pauta; 

d) Determinar a retirada de pessoas que perturbarem a Audiência, bem como coibir as 

condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou desvirtuar o objetivo da Audiência. 

4.6.2. Aos demais membros competirá: 

a) Registrar a Ata da Audiência Pública; 

b) Credenciar os participantes inscritos na Audiência Pública. 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. A sessão de Audiência Pública será registrada em ata e gravada. 

5.2. A sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação e 

jornalismo, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local de realização. 
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5.3. A realização da Audiência Pública objetiva o cumprimento ao que dispõe o artigo 39, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, não gerando o direito aos seus participantes de qualquer tipo de 

indenização ou contratação do objeto pelo Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL 

5.4. Concluídas as manifestações dos participantes credenciados, o Presidente dará por 

finalizada a Audiência Pública, fazendo a leitura da ata, que será assinada pelos participantes. 

Janaúba MG, 23 de setembro de 2019 

 

EUJÁCIO DA SOLEDADE RODRIGUES 

Presidente 

 


