QUADRO-RESUMO

Qual o objeto do Processo
de Participação e Controle Minutas de Edital e Contrato dos Serviços de Transporte
Rodoviário Interestadual de Passageiros, operados por
Social?
ônibus do tipo rodoviário.
Por que ele está sendo
discutido?

A ANTT vem desenvolvendo estudos com vistas a licitar
os serviços de transporte rodoviário interestadual de
passageiros, operados por ônibus do tipo rodoviário, que
tiveram termos contratuais em 8 de outubro de 2008.

Qual o objetivo do
Possibilitar uma maior participação de toda a sociedade e
Processo de Participação e também que os interessados em colaborar com o
Controle Social
processo, durante as sessões presenciais, recebam
instaurado?
explicações e tirem dúvidas, permitindo que, a partir do
aprofundamento do seu conhecimento sobre o tema,
apresentem as contribuições orais e escritas.
Quem serão os principais
atingidos?
Quais áreas da ANTT
estão envolvidas?

De que forma eu posso
participar?

Agentes econômicos e os usuários dos serviços em
referência.
- Diretoria Colegiada
- Superintendente de Serviços de Transporte de
Passageiros - SUPAS
- Assessoria de Comunicação Social
- Ouvidoria
- Procuradoria-Geral
As contribuições por escrito deverão ser encaminhadas
das 9 horas do dia 10 de janeiro de 2012 até às 18 horas
do dia 9 de março de 2012 (horário de Brasília), por meio
do sítio eletrônico da ANTT (www.antt.gov.br –
Audiência Pública nº 121/2011), ou pessoalmente ou pela
via postal por meio de protocolo na ANTT, ou durante as
sessões públicas da Audiência, devendo ser observados
os Formulários de Envio de Contribuições.
A participação pessoal e o direito a manifestação oral
durante a sessão presencial estarão condicionados ao
credenciamento, no horário previsto para o
credenciamento dos presentes, à identificação e à

inscrição para manifestação oral, conforme programação
adiante descrita.
A inscrição de interessados em se manifestar
verbalmente será realizada no ato do credenciamento,
limitada ao tempo de duração da sessão. Para o adequado
desenvolvimento dos trabalhos, as manifestações orais
serão feitas com observância da ordem de inscrição.
Há documentos a serem
consultados? Onde se
encontram?

http://propass.antt.gov.br/
e
http://www.antt.gov.br/acpublicas/apublicas.asp

