GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
Concorrência nº 033/2018 – SETRAN
Objeto: Construção de 07 (sete) pontes em concreto armado, localizadas na PA-449, trecho Conceição
do Araguaia / Floresta do Araguaia, sobre os cursos d'água: Igarapé Açaizal, km 20,80 (20,00m x
8,60m x 5,00m); Igarapé Grota do Ouro, km 40,20 (15,00m x 8,60m x 5,00m); Igarapé Jocon, km
48,90 (10,00m x 8,60m x 5,00m); Igarapé 50 Alqueires, km 56,60 (15,00m x 8,60m x 5,00m) e Igarapé
Cajazeira, km 70,00 (10,00m x 8,60m x 5,00m) no Município de Conceição do Araguaia; Igarapé
Buritizal, km 85,70 (10,00m x 8,60m x 5,00m) e Igarapé Floresta, km 108,00 (15,00m x 8,60m x
5,00m) no Município de Floresta do Araguaia, na Região de Integração do Araguaia, sob a Jurisdição
do 6º Núcleo Regional.
1 – Pergunta
Ao analisar o item 6.1.1 – “MOBILIZAÇÃO LOCAL DA PONTE PARA EQUIPAMENTOS
E PESSOAL”, notamos o valor contido no anexo fornecido para esta mobilização, está com
valor diferente apresentado na planilha orçamentária, favor verificar mais este item para
esclarecimento.
Resposta:
- Em análise ao questionamento, verificou-se a necessidade de correção, objetivando um a redução
de R$ 4.596,57, que representa 0,1% do valor total orçado anteriormente. Segue em anexo a
planilha corrigida e as mobilizações e desmobilização.
2 – Pergunta
Ao analisar os itens de “MOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS” e
“MOBILIZAÇÃO LOCAL DA PONTE PARA EQUIPAMENTOS E PESSOAL”, notamos
que o item 1.1 destes anexos referente ao equipamento Cavalo mecânico com reboque : m.
benz / Randon Is-1634/45 – 29,5 t, possui um tempo maior em relação aos demais
equipamentos em todos os anexos pertinentes a Mobilização e desmobilização.
Gostaríamos de esclarecimento quanto a esta diferença em relação aos demais equipamentos
em todos os anexos citados.
Desta forma, solicitamos a esta comissão a análise do exposto para que a mesma possa se
pronunciar.
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Resposta:
- Em análise ao questionamento, verificou-se a necessidade de correção, objetivando um a redução
de R$ 4.596,57, que representa 0,1% do valor total orçado anteriormente. Segue em anexo a
planilha corrigida e as mobilizações e desmobilização.
Belém, 20 de agosto de 2018.
_________________________________________
HENRIQUE MONTENEGRO DUARTE
Coordenador de Obras da DIRTEC/SETRAN

Visto:
____________________________________
Ernani Lisboa Coutinho Júnior
Presidente da CPL
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