
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PPP
ILUMINAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BAURU, através do Conselho Gestor do Programa Municipal

das PPP-CGP, comunica a todos os interessados que  realizará AUDIÊNCIA

PÚBLICA para  apresentação do Projeto  de  Parceria  Público-Privada (PPP)

destinada  à  CONCESSÃO  DO  SISTEMA DE  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA NO

MUNICÍPIO  DE  BAURU,  INCLUÍDOS  O  DESENVOLVIMENTO,

MODERNIZAÇÃO,  EXPANSÃO,  EFICIENTIZAÇÃO  ENERGÉTICA,

OPERAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA  REDE  MUNICIPAL  DE  ILUMINAÇÃO

PÚBLICA,  observando  o  seguinte:  considerando  que  o  Decreto  Municipal

14.664, de 20 de março de 2020 declarou situação de Emergência em Saúde

Pública  no  Município  de  Bauru,  e  está  vedada  a  realização  de  quaisquer

eventos públicos ou privados em que ocorra a aglomeração de pessoas, bem

como que o Decreto Municipal 14.737, de 23 de abril de 2020, estabeleceu que

as audiências e reuniões com participação popular sejam realizadas por meio

de  videoconferência  enquanto  perdurar  proibição  de  aglomerações  no

Município de Bauru em virtude da pandemia, há a necessidade de se adotar a

videoconferência para a realização da audiência pública.

 A AUDIÊNCIA PÚBLICA ocorrerá no dia 15/07/2020, das 19 às 21:30 horas e

será  realizada  de  forma  remota  ou  virtual,  por  meio  da  rede  mundial  de

computadores (internet).

A participação é aberta a todos, observada a necessidade de registro, que se

dará através do preenchimento do formulário de inscrição, disponível no link:

https://www.bauru.sp.gov.br/gabinete/consulta_publica_ppp.aspx

As inscrições poderão se dar pelo telefone (14) 3232-1247, (14) 3235-1119 ou

através do e-mail, pppiluminacao@bauru.sp.gov.br até as 18 horas do

dia 15/07/2020.

https://www2.bauru.sp.gov.br/gabinete/consulta_publica_ppp.aspx%C2%A0
mailto:pppiluminacao@bauru.sp.gov.br


Todos  os  interessados  estão  convidados  a  participar  da  Audiência  Pública,

inclusive para fornecer seus comentários e contribuições ao Projeto.

Os  participantes  devidamente  cadastrados  receberão,  através  do  e-mail  ou

número de telefone informado no formulário, o link para conexão e participação

da audiência pública.

Baixe o Regulamento da Audiência Pública e não deixe de acessar a página da

Consulta Pública:

https://www.bauru.sp.gov.br/gabinete/consulta_publica_ppp.aspx

Para mais informações entre em contato com o Conselho Gestor do Programa

Municipal de PPPs - CGP - Gabinete, situado à Praça das Cerejeiras, n.º 1-59,

Centro,  telefones  (14)  3232-1247,  (14)  3235-1119,  ou  através  de  e-mail

pppiluminacao@bauru.sp.gov.br.

Bauru, 07 de julho de 2020.

Conselho Gestor do Programa Municipal das PPP - CGPP
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