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REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Projeto de Concessão dos Relógios Eletrônicos Digitais 

 

1. OBJETO 

A Audiência Pública tem por objetivo coletar contribuições e esclarecer eventuais 

dúvidas da sociedade civil acerca dos documentos que informam a delegação por meio 

de concessão onerosa dos serviços de produção, instalação, exploração, manutenção 

e conservação de 40 (quarenta) RELÓGIOS ELETRÔNICOS DIGITAIS, instalação e 

manutenção de 18 (dezoito) CÂMERAS DE MONITORAMENTO e 05 (cinco) pontos de 

WIFI, com exclusividade de exploração publicitária de relógios eletrônicos digitais dentro 

do Município de Caxias do Sul. 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL 

A sessão pública de Audiência Pública será realizada no dia 05 de setembro de 2022, 

das 10h às 12h, para apresentação e debate das minutas de edital, contrato e anexos, 

a qual ocorrerá de forma híbrida, da seguinte forma: 

 

Data 05/09/2022 

Horário 10h às 12h 

Reunião Híbrida - Presencial e Virtual 

Endereço 
Presencial 

Auditório Centro Administrativo - Rua Alfredo Chaves,1333, Caxias 
do Sul, RS. Capacidade: 100 lugares 

Endereço 
Virtual 

O link para acompanhamento remoto: 
https://www.youtube.com/channel/UCWVxYAprdt6dqHoG3qUtxow 

 

3. PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

A participação na sessão da Audiência Pública é aberta a todos os interessados.  

Por questões de segurança e ordem pública, a quantidade de inscrições estará limitada 

à lotação do espaço em que a audiência será realizada (100 pessoas). 

A inscrição para participação presencial e virtual poderá ser realizada até dia 02 de 

setembro de 2022, às 16:00, através do e-mail: parcerias@caxias.rs.gov.br, para o qual 

deverá ser encaminhado o nome completo, Cadastro de Pessoa Física – CPF e 

mailto:parcerias@caxias.rs.gov.br
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informação para contato telefônico. Caso não seja realizada a inscrição prévia, a 

participação do interessado ficará condicionada a disponibilidade de vagas no auditório 

no dia do evento. 

A participação virtual será condicionada a prévia inscrição, mediante confirmação e 

envio de link apropriado pelo Poder Público. 

A participação virtual possibilitará apenas a manifestação de forma escrita, via chat da 

plataforma. 

O acompanhamento da Audiência Pública via endereço virtual 

https://www.youtube.com/channel/UCWVxYAprdt6dqHoG3qUtxow não possibilitará a 

interação e nem envio de contribuições e pedidos de esclarecimentos de forma oral ou 

escrita. 

Todos os participantes terão sua presença registrada na Audiência Pública. 

Após a apresentação técnica, os interessados que participam presencialmente poderão 

realizar contribuições e pedidos de esclarecimentos de forma oral ou escrita. 

As contribuições que não versarem especificamente objeto desta audiência não serão 

consideradas. 

4. PROCEDIMENTOS 

A Audiência Pública terá início com a formação da Mesa Diretora, no local, data e horário 

previstos. 

A Mesa Diretora será composta por representantes dos órgãos envolvidos no Projeto. 

O Presidente da Sessão, o Secretário Extraordinário de Parcerias Estratégicas, poderá, 

a seu exclusivo critério, chamar a tomar assento à mesa, técnicos e consultores, 

conforme exigir a exposição dos trabalhos. 

Após a abertura e as falas introdutórias será realizada exposição técnica do projeto de 

concessão dos RELÓGIOS ELETRÔNICOS DIGITAIS que terá duração de, 

aproximadamente, 30 (trinta) minutos. 

Finda as exposições, serão destinados 90 (noventa) minutos para manifestações, leitura 

e apresentação de considerações sobre as contribuições recebidas. 

https://www.youtube.com/channel/UCWVxYAprdt6dqHoG3qUtxow
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Durante o período de exposição do projeto os interessados poderão apresentar 

contribuições, dúvidas e sugestões de forma escrita a serem entregues a pessoa 

responsável pela organização das perguntas e pedidos de manifestação que será 

indicada no início do evento.  

Os interessados poderão se manifestar oralmente por até 2 (dois) minutos, de modo a 

possibilitar a participação do maior número de pessoas. 

Os participantes virtuais poderão apresentar manifestações, dúvidas e sugestões por 

escrito, por meio do chat disponível na plataforma zoom, através do link que será 

disponibilizado no momento da confirmação da inscrição conforme disposto no item 3. 

Eventuais questionamentos não respondidos ao longo da Audiência Pública, em função 

do tempo ou da dinâmica do evento, terão suas considerações recebidas e incluídas 

com as respostas no site: https://caxias.rs.gov.br/servicos/parcerias-

estrategicas/consulta-publica-concessao-dos-relogios-eletronicos-digitais. 

Ao fazer a inscrição, bem como ao participar da Audiência Pública, todos os 

participantes autorizam a utilização e a divulgação das gravações audiovisuais, bem 

como dos demais materiais apresentados durante a Audiência Pública. 

5. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

O encerramento da Audiência Pública será efetuado pelo Presidente da Sessão.  

Após a Sessão, os documentos apresentados, a ata, bem como a gravação da 

Audiência Pública será disponibilizada no site: 

https://caxias.rs.gov.br/servicos/parcerias-estrategicas/consulta-publica-concessao-

dos-relogios-eletronicos-digitais 

 


