10 a 16/01/2022

Notas
Dia 10/01 (segunda-feira)
ANTT – Encerramento –
Audiência Pública Nº 7/2021

»

Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o
objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições
às minutas de Edital e Contrato, ao Programa de
Exploração da Rodovia e aos Estudos de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental, que visam a concessão
para exploração do sistema rodoviário da BR-040/RJ MG
e BR-495/RJ.

»

A documentação relativa ao objeto da Consulta Pública
está disponível no endereço eletrônico.

»

O período para envio de contribuições será do dia 24 de
novembro de 2021 até as 18 horas do dia 10 de janeiro de
2022 (horário de Brasília).

Dia 11/01 (terça-feira)
ANTT – Encerramento –
Audiência Pública Nº 8/2021

»

Audiência Pública, com o objetivo de tornar público, colher
sugestões e contribuições à minuta de Resolução que
estabelece a segunda norma do Regulamento das
Concessões Rodoviárias, aplicável aos contratos de
concessão de exploração de infraestrutura rodoviária, sob
competência da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT.

»

O período para envio das contribuições será das 9 horas
(horário de Brasília) do dia 26 de novembro de 2021, até
as 18 horas (horário de Brasília) do dia 11 de janeiro de
2022.

Dia 12/01 (quarta-feira)
ANTT – Encerramento –
Audiência Pública nº 9/2021.

»

Audiência Pública, com o objetivo de tornar público, colher
sugestões e contribuições sobre a proposta de 1ª e 2ª
Revisões Quinquenais do Contrato de Concessão Edital nº
001/2008, sob gestão da Viabahia Concessionária de
Rodovias S/A.

»

A documentação relativa ao objeto da Consulta Pública
está disponível no endereço eletrônico.

»

O período para envio das contribuições será das 9 horas
(horário de Brasília) do dia 29 de novembro de 2021, até
as 18 horas (horário de Brasília) do dia 12 de janeiro de
2022, por meio do Sistema de Participação Pública da
ANTT – ParticipANTT.

Dia 16/01 (Domingo)
ANTAQ – Encerramento –
Audiência Pública Nº18/2021

»

Obter contribuições, subsídios e sugestões para o
aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos
relativos à realização de certame licitatório referente ao
arrendamento de área portuária localizada dentro da
poligonal do Porto Organizado de Santos/SP, destinada à
instalação de terminal dedicado à movimentação e
armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente
adubos (fertilizantes) e sulfatos, denominada STS53.

»

As minutas jurídicas e os documentos técnicos objeto do
presente aviso de audiência pública estarão disponíveis no
seguinte endereço eletrônico.

»

As contribuições poderão ser dirigidas à ANTAQ até às
23h59 do dia 16/01/2022

