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QUESTIONAMENTOS 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

 

Goiânia, 14 de dezembro de 2015. 

.     Apresentação dos componentes da Mesa, os objetivos da Audiência Pública e leitura das Normas 

que regerão a Sessão. 

.     Apresentação do programa, sua concepção, informações técnicas e licitação – 1 hora. 

     Intervalo – 15 minutos. 

.     Debates: O tempo destinado aos debates será estipulado pela Mesa, em função do número de 

inscritos. 

.     Encerramento da Audiência Pública. 

ROTEIRO DA SESSÃO 

Esta Audiência Pública, em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666, objetiva dar publicidade às 

licitações que têm como objeto o PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA. 

Os trabalhos apresentados no decorrer desta Sessão visam informar, esclarecer, dirimir dúvidas, obter 

sugestões, conciliando-as, como forma de mostrar a importância deste Empreendimento e evitar 

qualquer tipo de desinformação sobre o mesmo. 

OBJETIVOS 
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.     A Audiência Pública será aberta pelo Presidente dos trabalhos. 

.     Todos os presentes poderão manifestar-se dentro das Normas que regem a Audiência. 

.     O tempo previsto de duração é de 02 (duas) horas, com início às 09:00h e término às 11:00h, 

admitindo-se sua prorrogação por um prazo não superior a 30 (trinta) minutos. 

.     Os questionamentos deverão ser feitos por escrito, através desta ficha, que deverá ser entregue, 

pelo interessado, sempre identificado, no intervalo da Sessão. A leitura dos questionamentos será feita 

pelo Presidente dos trabalhos, que indicará o(s) responsável(is) pelas respostas. 

.     Os questionamentos serão respondidos pela ordem de recebimento. 

.     O Presidente dos trabalhos poderá impugnar perguntas não pertinentes ao objeto da Audiência e 

solicitar maiores esclarecimentos para as respostas. 

.     Todos os inscritos terão direito à pergunta e réplica. 

.     Os componentes da mesa terão direito à resposta e tréplica. 

.     A critério do Presidente dos trabalhos, em função do número de perguntas, bem como da 

complexidade das mesmas, poderá ser fornecida resposta por escrito “a posteriori”, no prazo de 3 

(três) dias úteis. 

.     Os membros da mesa poderão intervir quando necessário. 

.     Documentos escritos e assinados pertinentes ao Empreendimento, poderão ser entregues à Mesa 

ou à AGETOP, até 3 (três) dias úteis após o encerramento da Sessão, desde que a intenção de fazê-lo 

seja expressa publicamente durante a Audiência, para que conste em Ata. Esses documentos deverão 

ser assim endereçados: 

 

Agência Goiana de Transporte e Obras – AGETOP 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, n. 20, Conjunto Caiçara 

 

 

 

 

 

Presidente 

Nome: Jayme Eduardo Rincon - Presidente da AGETOP 

 

Membros 

 

Nome: Celso Flores Pinto – Chefe de Gabinete  

Nome: Renato Pereira Sobrinho – Núcleo de Segurança Rodoviária 

Nome: Válcio Ramos Pinto – Coordenador de Monitoramento Eletrônico e Administração de Trânsito 

Rodoviário e Cargas 

Nome: Paulo Roberto Lucas Viana – Assessor da Presidência 

Nome: Taís Helena Musse – Chefe do Núcleo Executivo de Licitações 

MEMBROS DA MESA 

OBJETO 

Contratação, por meio de pregão, de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de 

fiscalização automática, contínuos, informatizados e de automação do processo de medições de 

trânsito, com radar fixo discreto (com laço indutivo e não intrusivo), radar estático, radar tipo pistola, 

radar - tipo barreira eletrônica (com laço indutivo e não intrusivo), painel de mensagem variável - PMV 

e assessórios, de acordo com especificações constantes no Termo de Referência. 


