10 a 14/06/2019

Notas
Dia 10/06 (segunda-feira)
ANTT – Edital de Concessão
nº 1/2019 da BR364/365/GO/MG

ANTT – Sessão Presencial
da Audiência Pública nº
4/2019

»

Iniciado o prazo do edital de concessão de serviço público
precedida da execução de obra pública, compreendendo a
operação, manutenção, monitoração, conservação e
implantação de melhorias do Sistema Rodoviário da
Concessão da BR-364/365/GO/MG, no trecho entre o
entroncamento com a BR-060(A) (Jataí/GO) e o
entroncamento com a LMG479 (Contorno Oeste de
Uberlândia/MG), cuja extensão total é de 437,00 km.

»

O Leilão, com a participação dos Proponentes que tiverem
suas Garantias de Proposta aceitas, representados por
Sociedades Corretoras, será realizado no dia 18 de
setembro de 2019, às 10 horas, na B3 S.A. - BRASIL,
BOLSA, BALCÃO, situada à Rua XV de novembro, nº 275,
São Paulo/SP, conforme disposições no Edital.

»

Mais informações neste link.

»

A Audiência Pública ANTT nº 4/2019 tem por objetivo
revisar a regulação do Pagamento Eletrônico de Frete –
Resolução nº 3.658, de 19 de abril de 2011.

»

As contribuições à Audiência Pública poderão ser
encaminhadas à Agência até as 23h59 do dia 23/06/2019.

»

Os interessados poderão participar de Audiência Pública
Presencial a ser realizada no dia 10/06/2019, às 14h, no
Edifício Sede da ANTT, em Brasília.

»

Mais informações neste link.

Dia 11/06 (terça-feira)
ANTAQ – Sessão Presencial
da Audiência Pública nº
5/2019

»

A Audiência Pública ANTAQ nº 5/2019 tem por objetivo
obter contribuições, subsídios e sugestões para o
aprimoramento da proposta de metodologia de análise de
reajuste e abusividade de preços dos terminais portuários
autorizados e arrendados.

»

As contribuições à Audiência Pública poderão ser
encaminhadas à Agência até as 23h59 do dia 17/06/2019.

»

Os interessados poderão participar de Audiência Pública
Presencial a ser realizada no dia 11/06/2019, às 15h, no
Edifício Sede da ANTAQ, em Brasília.

»

Mais informações neste link.

Dia 13/06 (quinta-feira)
ANTAQ – Encerramento de
prazo para envio de
contribuições para a
Audiência Pública nº 4/2019

ANTT – Início do prazo para
envio de contribuições para
a Audiência Pública nº
7/2019

»

A Audiência Pública ANTAQ nº 4/2019 tem por objetivo de
tornar público, colher sugestões e contribuições à minuta
de de norma que estabelece critérios e procedimentos
para a autorização para prestação de serviços de
transporte privado de pessoas, veículos e cargas, na
navegação interior de travessia.

»

As contribuições à Audiência Pública poderão ser
encaminhadas à Agência até as 23h59 do dia 11/06/2019.

»

Mais informações neste link.

»

A Audiência Pública ANTT nº 7/2019 tem por objetivo
colher subsídios, com vistas ao aprimoramento dos
estudos para a prorrogação do prazo de vigência
contratual da concessionária MRS.

»

Os interessados poderão participar das Sessões
presenciais a serem realizadas nas cidades de Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

»

As contribuições à Audiência Pública poderão ser
encaminhadas à Agência até as 18h do dia 29/06/2019.

»

Mais informações neste link.

Eventos – Inscrições Abertas
ANTAQ, ANAC e ANTT realizarão o 1º Seminário
Internacional das Agências Reguladoras de Transportes
» O evento será realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2019 na sede da ANTT, em Brasília.
» O Seminário contará com a participação de palestrantes nacionais e estrangeiros para abordar

os temas de atração de investimentos e inovação
» Mais informações, clique aqui.

