Procuradoria Geral do Estado - PGE

REGULAMENTO
REGULAMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE PPP com vistas à construção e
manutenção da nova sede da PROCURADORIA Geral do Estado de Rondônia

1. Audiência Pública Virtual
O Estado de Rondônia, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado
de Rondônia (PGE/RO), no uso de suas atribuições, tendo em vista consulta pública
iniciada em 15 de setembro passado, via disponibilização, no endereço
eletrônico https://pge.ro.gov.br/ppp-sede/, do Edital e anexos, elaborados com
vistas à contratação, via Parceria Público-Privada, para a concessão na
modalidade administrativa, da prestação de serviços de demolição de ediﬁcação e
de construção, administração, operação, exploração e manutenção da nova sede
da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (PGE/RO);
CONSIDERANDO a situação de excepcionalidade decorrente da
COVID-19, a qual, embora arrefecida, ainda impõe a adoção de medidas de
incentivo ao isolamento social, de modo a evitar a aglomeração de pessoas;
CONSIDERANDO a importância da oitiva da sociedade civil, mediante
a realização de Audiência Pública;
CONSIDERANDO o Princípio da Continuidade do Serviço Público e a
existência de meios digitais que possibilitam a reunião de pessoas sem contato
físico em ambiente virtual, bem como a adequada manifestação virtual dos
interessados, atendendo satisfatoriamente aos Princípios da Publicidade e da
Participação,
Convida aos interessados e à população em geral:
Para a Audiência Pública que se realizará no dia 29 de setembro de
2021, das 10h às 12h (horário de Brasília), em ambiente virtual, conforme as
instruções deste Regulamento.
2. OBJETIVO
A Audiência Pública de que trata este Regulamento tem por objetivo
colher contribuições e manifestações para a elaboração das propostas, bem como
facultar a manifestação dos interessados e da população quanto ao
empreendimento objeto do Edital.
3. DATA e HORÁRIO
DATA: 29/09/2021
HORÁRIO: 10h às 12h (horário de Brasília)
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O horário poderá ser alterado para o período da tarde, das 14h às 16h,
caso se veriﬁque falha na rede mundial de computadores, por mais de 30
minutos.
4. LOCAL (PLATAFORMA)
A Audiência Pública será realizada na plataforma digital, sendo
veiculada pela TV B3 no endereço http://tvb3.com.br/home, e simultaneamente, no
sítio eletrônico da PGE/RO https://pge.ro.gov.br/ppp-sede/.
5. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
i. A Audiência Pública é aberta à participação de pessoas físicas ou
jurídicas interessadas no assunto.
ii. O interessado poderá participar de onde estiver, por meio de acesso
à Internet pelo sítio eletrônico http://tvb3.com.br/home, ou através de ponto de
acesso
disponibilizado
pela
PGE/RO
no
endereço
disponibilizado
em: https://pge.ro.gov.br/ppp-sede/.
6. PARTICIPAÇÃO
i. Para participar da Audiência Pública, basta acessar o link no sítio da
B3 http://tvb3.com.br/home e preencher o formulário para acesso virtual.
ii. A Audiência é pública e estará aberta
sendo antecedência mínima de inscrição para a participação.

para

todos,

não

7. COMPOSIÇÃO DA MESA
i. O Coordenador e Presidente da mesa da Audiência Pública será o
Ilmo. Sr. Dr. Procurador Geral do Estado ou quem, por ele, for designado.
ii. Também comporão a mesa os membros da equipe técnica da
Fundação Ezute, responsável pelos serviços de consultoria para desenvolvimento
institucional para apoio na estruturação de parceria público privada para a
construção e estruturação da presente licitação.
8. ROTEIRO: ABERTURA, MANIFESTAÇÕES ENCERRAMENTO
i. A Audiência Pública se dará da seguinte forma*:
a) Abertura da Audiência Pública: até 5 minutos;
b) Apresentação sobre o objeto da Audiência Pública: até 30 minutos;
c) Questionamentos: poderão ser enviados pelo chat da TVB3 ao longo
da Audiência;
d) Encerramento da Audiência Pública: até 5 minutos.
*Estimativas de duração das etapas
ii. Dependendo do número de participantes e interações, a mesa
responderá aos questionamentos na própria audiência, ou posteriormente, através
do e-mail indicado pelo participante em sua inscrição, sendo a resposta publicada
no sítio eletrônico da PGE/RO, no endereço https://pge.ro.gov.br/ppp-sede/, na aba
“audiência pública”.
iii. O encerramento da audiência será efetuado pelo Presidente da
Sessão, podendo o término ser antecipado ou prorrogado a seu critério, conforme
o andamento dos trabalhos.
iv. Será possível aos interessados, compartilhar, de seus
computadores, documentos e apresentações, caso necessário, para ilustrar suas
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colocações. Nessa hipótese, cópia do arquivo deverá ser enviada até as 18 h do
dia 28 de setembro de 2021, no seguinte endereço pppsede@pge.ro.gov.br;
v. 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.
9. ORIENTAÇÕES GERAIS
i. Ao acessar o ambiente virtual e participar da Audiência Pública, os
participantes autorizam a utilização e a divulgação pela PGE/RO das gravações
referidas no item anterior, bem como dos demais materiais apresentados durante
a Audiência Pública.
ii. O Estado de Rondônia, através da PGE/RO, não poderá ser
responsabilizado por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou
da conexão à rede mundial de computadores das pessoas inscritas, assim como
por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.
iii. Esclarecimentos e informações adicionais referentes ao processo
licitatório poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico pppsede@pge.ro.gov.br,
ou presencialmente, no seguinte endereço sede da Procuradoria Geral do Estado
de Rondônia, sito à Av. Farquar, nº 2986, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás
Novos, 3º andar, Bairro Pedrinhas, Porto Velho/RO, das 07h30min às 13h30min
(horário local), mediante requerimento.
MAXWEL MOTA DE ANDRADE
Procurador-Geral do Estado
Documento assinado eletronicamente por MAXWEL MOTA DE ANDRADE,
Procurador do Estado, em 24/09/2021, às 10:49, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0020893009 e o código CRC 7DD22B62.

Referência: Caso responda este(a) Regulamento, indicar expressamente o Processo nº
0020.420376/2021-31
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