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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT, apresento
requerimento de informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
do Estado de Mato Grosso solicitando informações a respeito da conclusão das obras das pontes de
concreto pré-moldado protendido constantes na Concorrência Pública 35/2013, especialmente no que tange
aos seguintes pontos:

Qual é o edital que originou a concorrência pública 35/2013? (favor anexá-lo);I.
Quais são, especificamente, as pontes contempladas pelo programa de obras de arte especiais doII.
Estado de Mato Grosso Pró Concreto (originais e aditivos)?
Há previsão de prazo para a conclusão das referidas obras?III.

JUSTIFICATIVA

No dia 14 de dezembro de 2021, este deputado apresentou à SINFRA o requerimento 731/2021, solicitando
informações a respeito de pontes de concreto que foram licitadas, mas que não foram colocadas para devido
uso nas Rodovias Estaduais de Mato Grosso, em especial a ponte na MT-109 sob o Rio Tanguro, que não
tinha sido licitada com as cabeceiras:

“Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento
Interno da ALMT, apresento Requerimento de Informação para ser enviado à
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA do Estado de Mato
Grosso solicitando informações a respeito das obras de pontes de concretos feitas
pelas rodovias do Estado de Mato Grosso e que não foram colocadas para o
devido uso, especialmente quanto aos seguintes pontos:

1. Qual contrato que deu origem à realização das obras de pontes de concreto
pelas rodovias do Estado de Mato Grosso? (enviar o contrato);

2. Neste contrato as fases de construção das pontes e colocação das mesmas é de
responsabilidade integal do Governo do Estado?;

3. Se sim, por que até o presente momento não foram feitas as colocações das
pontes construídas e existe previsão de serem feitas?;
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4. Se não, de quem é a responsabilidade de fazer as devidas colocações das
pontes? Se dos Municípios, favor enviar o termo de parceria ou convênio que
especifique a responsabilidades dos mesmos;

(Requerimento 731/2021 de 14/12/2021)”

Em ofício resposta, a UNIGEP, pertencente à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato
Grosso disse que a ponte sobre a MT-109 faz parte de um conjunto de pontes de concreto pré-moldado
protendido licitadas por meio da Concorrência Pública 35/2013.

“A ponte em questão da MT-109 é a ponte sobre o Rio Tanguro finalizada no ano
de 2021 foi construída nessa Gestão com fonte de recurso do Programa
Pró-Concreto (Banco do Brasil). A mesma foi licitada a execução por meio da
Concorrência Pública n” 035/2013 publicada em diário oficial na data de 03 de
Julho de 2013.

(OFÍCIO Nº 00174/2022/UNIGEP/SINFRA de 17/01/2022)”

Ao pesquisar a respeito da concorrência pública 35/2013 em diários oficiais de julho e agosto de 2013, este
parlamentar observou que a referida concorrência fora realizada pela já extinta Secretaria de Transporte e
Pavimentação Urbana (SEPTU), a qual foi substituída pela SINFRA. Desse modo, o edital gerador da
concorrência pública não pôde ser achado em razão de os documentos não estarem disponíveis no portal da
transparência – este mais moderno - e provavelmente se encontrarem baixados nos arquivos.

Além disso, todas as referências à Concorrência pública 35/2013 - esta que faz parte do PROGRAMA DE
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRO CONCRETO - nos diários oficiais
possuem em seu objeto a criação de “várias pontes”, e a sua distribuição em lotes, mas sem citar,
especificamente, quais são as pontes contempladas, o que pode ser visto também, nos contratos de
execução.

“SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO, TRÂNSITO, TRANSPORTE E
CIDADES

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL Nº 035/2013.

A Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, através da
Assessoria Técnica de Licitação, torna público que, fará realizar Licitação na
Modalidade de Concorrência Pública – Edital nº 035/2013, com objetivo de
selecionar empresa de engenharia, para construção de várias Pontes de Concreto
Pré-Moldado Protendido, em várias Rodovias da malha rodoviária do SRE,
integrantes do Programa de Obras de Arte Especiais do Estado de Mato Grosso,
PROCONCRETO, constantes dos Lotes 01 e 02. A realização está prevista para o
dia 09 de agosto de 2013, às 14h30 na sala de licitações. O Edital completo estará
à disposição dos interessados a partir da publicação, na Assessoria Técnica de
Licitação da SETPU, situada no Edifício Engenheiro Edgar Prado Arze – Rua J –
Quadra 01 – Lote 05 – Setor A – CEP-78049-906 - Centro Político Administrativo –
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Cuiabá-MT. Informações pelo telefone 3613-6615.

Cuiabá, 05 de julho de 2013. Eduardo Tomio Iwashita. Assessor Técnico de
Licitação. VISTO:. Cinésio Nunes de Oliveira. Secretário de Estado de Transporte
e Pavimentação Urbana

(Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Edição 08/07/2013, pág. 14)”

 

“CONSTRUÇÃO DE VÁRIAS PONTES DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO
PROTENDIDO, EM VÁRIAS RODOVIAS DA MALHA RODOVIÁRIA DO SRE,
INTEGRANTES DO PROGRAMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DO ESTADO
DE MATO GROSSO, PROCONCRETO, CONSTANTES DO LOTE 02 DO EDITAL.

(CONTRATO Nº 300/2013/00/00-SETPU)”

Nesse sentido, no intuito de esclarecer à população de Mato Grosso quais são as pontes que foram licitadas
e como está o andamento das obras, este Deputado entende que seria possível encontrar tais pontes,
contempladas pela Concorrência Pública 35/2013 e previstas pelo PROGRAMA DE OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRO CONCRETO, a partir do acesso ao edital que gerou a
supracitada Concorrência Pública.

Assim sendo, em atenção ao exposto, venho, por meio desta, apresentar requerimento de informação para
ser enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA do Estado de Mato Grosso
solicitando informações a respeito da conclusão das obras das pontes de concreto pré-moldado protendido
constantes na Concorrência Pública 35/2013, especialmente no que tange aos seguintes pontos:

Qual é o edital que originou a concorrência pública 35/2013? (favor anexá-lo);I.
Quais são, especificamente, as pontes contempladas pelo programa de obras de arte especiais doII.
Estado de Mato Grosso Pró Concreto (originais e aditivos)?
Há previsão de prazo para a conclusão das referidas obras?III.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Fevereiro de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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