
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

Tomada de Preços nº 012/2018 – SETRAN 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de inventário, com 

emissão de laudo técnico, informando o real estado de conservação dos equipamentos, 

máquinas e outros bens relacionados no edital e seus anexos, e a sua atual localização. 
 

1 – Pergunta 
 

- Com relação ao cadastro antecipado citado no item 7.7.1.1. 

7.7.1.1 - Só serão dispensados da apresentação do Certificado de Registro Cadastral da SEAD, os 

proponentes que atenderem a todas as condições cadastrais, até o terceiro dia anterior à data de 

recebimento das propostas junto à Comissão de Licitações, para exame da documentação. 

Quais os documentos necessários para esse cadastro? 

Para onde devem ser enviados? Para quem devem ser enviados? 

Quem poderá fornecer esclarecimentos sobre o cadastro? 

 

Resposta: 

- 1) Os previstos no subitem 7.7.1.2; 

  2) Deverão ser apresentados, conforme previsto no subitem 7.7.1.1, na SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTES –SETRAN/PA, 1º andar, no endereço: AV. Almirante Barroso, nº 

3639, Bairro: Souza, Belém-PA; 

  3) Quanto ao envio dos documentos para cadastro, os mesmos deverão ser encaminhados à 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO – SEAD/PA,  telefone para contato: (91) 

3194-1004. Para melhores esclarecimentos acesse: http://www.sead.pa.gov.br/  

 

2 – Pergunta 
 

- Com relação ao objeto do trabalho citado no item abaixo: 

Com isto, pretende-se conhecer a situação atual das máquinas que compõem as 141 (cento e 

quarenta e uma) patrulhas mecanizadas cedidas aos municípios, nos territórios dos dez Núcleos 

Regionais da SETRAN. 

Qual a quantidade estimada de itens a serem inventariados? (quantidade de maquinas caminhões, 

etc. são estimados?). 

 

Resposta: 

- Senhor Licitante informamos que as quantidades de máquinas, suas especificações e localização 

estão disponíveis nos anexos já disponibilizados via e-mail, bem como, encontra-se à sua 

disposição em nosso site. 

 

Belém, 23 de maio de 2018. 
 

 

_________________________________________ 

Ernani Lisboa Coutinho Júnior 

Presidente da CPL 

http://www.sead.pa.gov.br/

