
ERRATA AO EDITAL 
 
Modalidade: Concorrência 
Número: n.º 033/2018. 
OBJETO: Construção de 07 (sete) pontes em concreto armado, sobre os cursos d'água: Ig. 
Açaizal - km 20,80 (20,00m x 8.60m x 5,00m), Ig. Grota do Ouro - km 40,20 (15,00m x 8.60m x 
5,00m), Ig. Jocon - km 48,90 (10,00m x 8.60m x 5,00m), Ig. 50 Alqueiras - km 56,60 (15,00m x 
8.60m x 5,00m), Ig. Cajazeira - km 70,00 (10,00m x 8.60m x 5,00m) Ig. Buritizal - km 85,70 
(10,00m x 8.60m x 6,00m) e Ig. Floresta I - km 108,00 (15,00m x 8.60m x 6,00m), localizadas 
na Rodovia PA-449, trecho: Conceição do Araguaia / Floresta do Araguaia, no Município de 
Conceição do Araguaia / Floresta do Araguaia, sob a jurisdição do 6º Núcleo Regional. 
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público e com intuito de aumentar competividade, que no Edital da 
Concorrência 033/2018-SETRAN, Página 5, item 7.3 – Qualificação Técnica, subitem 7.3.1 – 
Qualificação Técnico Operacional, subitem 7.3.1.2. 
ONDE SE LÊ:  
7.3.1.2  Apresentação de 01 (um) atestado de capacidade técnica, ...,, envolvendo as parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:  
- Obras de Arte Especiais: 
a) Execução de ponte rodoviária em concreto armado, em quantidade mínima em um mesmo 
contrato, 15,00 m; 
b) Fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas, concreto 30x30, em quantidade mínima 
em um mesmo contrato 500 m; 
LEIA-SE:  
7.3.1.2  Apresentação de 01 (um) atestado de capacidade técnica, ...,, envolvendo as parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:  
- Obras de Arte Especiais: 
a) Execução de ponte rodoviária em concreto armado, em quantidade mínima em um mesmo 
contrato, 9,00 m; 
b) Fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas, concreto 30x30, em quantidade mínima 
em um mesmo contrato 284,00 m; 
 
Mantendo-se as demais disposições do mesmo. 
 
Belém, 03 de agosto de 2018. 
 
ERNANI LISBOA COUTINHO JUNIOR 
Presidente da CPL/SETRAN 


