
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL Nº 01/2021

1.Objeto:  Registro de Preços para aquisição de veículos para a Secretaria da Segurança Pública 

e Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. 

2.Data e local: o evento ocorrerá dia 18 de novembro de 2021, às 10h, exclusivamente de 

forma virtual no seguinte endereço eletrônico:  https://planejamento.rs.gov.br/youtube 

Período Tarefa Responsável

10:00 - 10:10 Abertura da Audiência Subsecretária da CELIC

10:10– 10:20
Apresentação dos integrantes 

Mesa Diretora
CELIC

10:20 – 10:50

Exposição do objeto, 

apresentação e respostas aos 

questionamentos recebidos até 

o dia 16/11/2021

Todos os componentes da mesa, a 

depender do assunto

10:50 – 11:20

Avaliação e respostas aos 

questionamentos apresentados 

na Audiência
Todos os componentes da mesa, a 

depender do assunto.

11:20 – 11:30 Encerramento da Audiência CELIC

*Os períodos previstos no roteiro acima poderão sofrer alterações em razão do andamento 

dos trabalhos.

3. Principais aspectos do edital: Condições gerais da licitação, especificação dos itens a serem 

adquiridos, prazos de entrega e minuta de contrato.

3.1 A minuta de edital com as especificações prévias será disponibilizada para consulta no 

portal www.celic.rs.gov.br  e prazo não inferior ao desta publicação:

4. Forma de Participação: a Audiência Pública será aberta a todos os interessados conforme 

orientações abaixo: 

4.1 Para acesso à transmissão ao vivo da audiência pública, acessar o link: 

https://planejamento.rs.gov.br/youtube

4.2 As  contribuições  e/ou  pedidos  de  esclarecimentos  poderão  ser  encaminhados 

preferencialmente de forma prévia, com a devida identificação do postulante, até as 18 horas  

do dia 16 de novembro de 2021, para o e-mail  celic@planejamento.rs.gov.br,  sem qualquer 
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prejuízo da formulação de nova manifestação escrita durante a audiência, via chat do Youtube,  

que verá sempre ser precedida da identificação do órgão/empresa seu e-mail. 

4.3. As contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos recebidos durante a audiência serão 

respondidos preferencialmente durante a audiência, podendo, contudo, serem respondidos 

por e-mail em prazo anterior à publicação do edital.

4.4. As manifestações serão registradas de forma a preservar a integridade de seus conteúdos 

e servirão de subsídio ao aprimoramento do procedimento licitatório.

5. Data estimada da publicação do edital do pregão: 15/12/2021.

6. Disposições Gerais: serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou 

desvirtuar o objetivo da Audiência.

Porto Alegre, 27 de outubro de 2021.

Paulo Roberto Sbaraini Lunardi

     Subsecretário Substituto 

              CELIC/SPGG
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