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Oficio 0029 DPC/PD 

Pau D’Arco, 07 de maio de 2020. 

 

À 

REGOV – CAIXA 
Gerência Executiva de Governo Marabá/PA 

 

Assunto: Resposta Comunicação de Pendências CE REGOVMB 
626/2020 

Ref.: Contrato de Repasse MDR 896145/2019 - Operação 1069414-51 - 
pavimentação asfáltica das ruas: rua José Antônio da Silva Sá, rua dr. 
Pedro Paulo Barcauí, rua José Pereira de Abreu e rua Manoel Pereira da 
Silva e Valdivino Pinto de Oliveira no município de Pau D’Arco/PA 

  
 
Senhor Coordenador de Filial, 

 

Conforme solicitado segue providencias tomadas e respostas a análise de 
engenharia:   

1. Documentação 

 1.“ Regime de Execução das obras na Plataforma.”; Foi anexado na plataforma 
Mais Brasil (SICONV) a declaração de regime de execução. 

2. Projetos, memoriais, especificações técnicas 

 2.1.     “Os projetos atualizados não possuem carimbo de aprovação pelo órgão 
competente da Prefeitura Municipal”; Retificamos e os projetos receberam o carimbo 
de aprovação devido. 

2.2.    “ Os projetos devem informar o sentido do escoamento dos efluentes das vias”, o 
sentido do escoamento dos efluentes das vias foi acrescentado ao projeto. 
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2.3.     “Deve ser apresentada comprovação de que a rede de drenagem existente é 
capaz de absorver os efluentes novos”, a comprovação de que a rede de drenagem 
existente é capaz de absorver os efluentes novos esta comprovada conforme 
declaração . 

3. Adequação de custos e prazo 

3.1.“No Memorial de cálculo informa “Área CBUQ (pista Principal + saias): extensão 
x 7,00 + 16x1,8439”. Esclarecer a informação 1,8439. Este item não foi esclarecido, 
conforme solicitado no parecer do dia 24/04/2020”, informamos que como 
solicitado em 24/04/2020 este item foi esclarecido no campo de 
observação do Projeto Básico na plataforma Mais Brasil (SICONV), 
reiteramos este esclarecimento informando que o valor 16x1,8439 
refere-se as áreas provenientes das curvas das esquinas conforme 
mostrado no Detalhe abaixo e das pranchas 01/XX de cada trecho. 
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 Informamos que todos os itens que compõe o projeto da obra retificados 
ou não foram colocados para analise na Plataforma +Brasil – SICONV. 

  

 

___________________________________ 
Aline Estela Hannemann 

Engenheira Civil – CREA Nº RN 150100541-3 
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