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CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A LICITAÇÃO DA
CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

PROCESSO Nº 71.458/2022

O Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, nomeado pelo Decreto
Municipal nº 22.025/2022, em observância ao que estabelece o art. 39 da Lei
8.666/93, leva ao conhecimento público e dos interessados que será realizada
Audiência Pública referente a licitação da concessão do serviço público de
transporte coletivo por ônibus no município de Vitória da Conquista(BA).

A justificativa para a concessão foi publicada no dia 1º de novembro de 2022, no
Diário Oficial do Município de Vitória da Conquista, edição nº 3.302, Ano 15,
páginas 4-6 e veiculada no sítio oficial da Prefeitura, disponível no link
h�ps://www.pmvc.ba.gov.br/prefeita-sheila-lemos-determina-a-licitacao-para-c
ontratacao-de-duas-novas-empresas-do-transporte-coletivo-urbano/

A audiência será realizada no dia 25 de novembro de 2022, no auditório da
Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente, situado na Praça
Tancredo Neves, 116, bairro Centro, Vitória da Conquista - BA.

A inscrição dos interessados em participar dos debates, será feita através do
formulário eletrônico disponível pelo link
h�ps://forms.gle/4vXhZ737W8b43RbeA , até as 18h horas do dia útil anterior ao
da realização da audiência, informando o nome completo, nº do RG ou CPF e
telefone de contato.

Os interessados poderão ainda fazer inscrição presencialmente no início da
audiência.

A audiência pública ocorrerá no dia e local acima designados das 13:30h às
17:30h.

A finalidade da presente audiência será esclarecer aos interessados os aspectos
do processo da licitação da concessão do serviço público de transporte coletivo
no Município de Vitória da Conquista e levantar subsídios e sugestões dos
interessados para o processo licitatório.

https://www.pmvc.ba.gov.br/prefeita-sheila-lemos-determina-a-licitacao-para-contratacao-de-duas-novas-empresas-do-transporte-coletivo-urbano/
https://www.pmvc.ba.gov.br/prefeita-sheila-lemos-determina-a-licitacao-para-contratacao-de-duas-novas-empresas-do-transporte-coletivo-urbano/
https://forms.gle/4vXhZ737W8b43RbeA
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A audiência seguirá a seguinte agenda:

13h30 Registro de presença, identificação e inscrição.

13h45 Abertura pelo Presidente da Audiência e formação da Mesa

14h Apresentação da  SEMOB

14h30 Apresentação da minuta do Termo de Referência

15h20 Intervalo

15h40 Leitura pela Mesa das contribuições, resposta aos
questionamentos e debate.

17h20 Considerações finais.

17h30 Encerramento.

Obs. A dinâmica da Audiência poderá ser modificada pelo Presidente, segundo
a conveniência e o andamento do evento, sobretudo para atingir o seu objetivo e
o recebimento de contribuições

1. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
a. A Audiência Pública será aberta a todos os interessados.
b. As contribuições e/ou questionamentos poderão ser

encaminhados previamente, com a devida identificação do
postulante, até o 2º dia útil anterior à data da audiência
(22/11/2022) por meio do formulário disponível no link:
h�ps://forms.gle/baJpaokuxGppKQhK8, sem prejuízo da
formulação de nova manifestação escrita durante a Audiência. As
indagações deverão ser formuladas através do Formulário para
Questionamento, indicado no link anterior, as quais serão
transcritas no Relatório Final da Audiência.

c. As inscrições de interessados para manifestação oral serão
recebidas apenas durante o início da realização da Audiência
Pública, das 13:30 às 13:45h.

d. Cada inscrito, obedecendo à ordem de inscrição, disporá de 05
(cinco) minutos para se manifestar, podendo reformular ou
complementar sua manifestação no tempo adicional de 02 (dois)
minutos. Não serão permitidos apartes. O Presidente e demais
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integrantes da Mesa Diretora poderão fazer perguntas aos
inscritos para obtenção de esclarecimentos adicionais,
eventualmente necessários.

e. O Presidente da Audiência poderá retirar a palavra quando o
expositor extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos
em que o tema abordado diferir da matéria em pauta.

f. As contribuições e/ou questionamentos recebidos por escrito serão
apresentados durante a Audiência, na medida da disponibilidade
de tempo.

g. Quaisquer interessados, inscritos ou não, poderão trazer suas
contribuições ao processo, em face dos trabalhos realizados na
Audiência Pública, desde que as encaminhe, até o final da sessão e
por escrito, ao Presidente da Mesa.

2. DA FORMULAÇÃO GERAL DAS CONTRIBUIÇÕES E
QUESTIONAMENTOS

a. Durante a audiência, as manifestações, sempre escritas, deverão
ser encaminhadas no idioma português, de forma concisa e
objetiva, com a devida identificação do postulante, empresa,
telefone e endereço eletrônico, em formulário a ser
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
durante a sessão.

b. As solicitações de questionamentos sobre a matéria formulada
durante a Audiência serão elucidadas quando de sua leitura,
desde que o autor ou seu representante tenha registrado sua
participação.

c. As respostas aos questionamentos e contribuições ocorrerão na
seguinte ordem:

i. Manifestações que tiverem sido encaminhadas
previamente por meio do Formulário disponível no

link h�ps://forms.gle/baJpaokuxGppKQhK8 ;
ii. Manifestações por escrito, apresentadas durante a

Audiência; e
iii. Manifestações orais, desde que o postulante esteja inscrito,

observando-se a ordem de inscrição e a disponibilidade de
tempo.

iv. As manifestações orais e escritas serão registradas de forma
a preservar a integridade de seus conteúdos e servirão de
subsídio ao aprimoramento do procedimento licitatório.

https://forms.gle/baJpaokuxGppKQhK8
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3. DA MESA DIRETORA
a. A Audiência será constituída por uma Mesa Diretora e um

plenário.
b. Comporão a Mesa Diretora:

i. o sr. Lucas Moreira Martins Dias, Secretário Municipal de
Mobilidade Urbana.

ii. o sr. Sérgio Florentino Hübner da Silva, a quem caberá a
presidência da Audiência Pública;

iii. o sr. Edimário Freitas de Andrade Júnior;
iv. o sr. Eric Ribeiro dos Santos.

c. Ao Presidente competirá dirimir as questões de ordem e decidir
conclusivamente sobre os procedimentos adotados na Audiência.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
a. Para facilitar a realização da Audiência Pública, serão adotadas as

medidas necessárias para acesso ao ambiente e para participação
dos interessados.

b. Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de
protelar ou desvirtuar o objetivo da Audiência.

Vitória da Conquista - BA, 04 de novembro de 2022

Lucas Moreira Martins Dias
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana Interino

Sérgio Florentino Hübner da Silva
Coordenador de Transporte Público
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