
 

Consulta Pública quanto a minuta de Edital e respectivos anexos, tendo como objeto a CONCESSÃO da prestação dos serviços públicos de conservação, 
recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos de rodovias estaduais divididos em 03 lotes: lote 1: Alto Araguaia; 
lote 2: Alta Floresta e lote 3: Tangará da Serra. 
 
Período da realização: 03/10/2017 a 03/11/2017 

 

CONTRIBUIÇÕES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM TANGARÁ DA SERRA EM 01/11/2017 

NOME Aparecida Maria 

INSTITUIÇÃO Rotary Club de Tangará da Serra 

Nº da 
Questão 

Identificação 
Edital/Anexos 

Item/Subitem Questionamento Resposta 

01 Sem 
identificação 

Sem identificação [...] ressaltou que sua preocupação é 
em razão ao grande número de 
acidentes, e dessa forma, gostaria de 
saber se a distância de um ponto de 
apoio o outro é o suficiente para 
atender a demanda. 

Neste Lote, estão previstas: 
A construção de 03 (três) Bases de Apoio Operacional (BSO); 
03 (três) Serviços de Apoio ao Usuário (SAU) com 3 (três) 
ambulâncias, 3 (três) veículos de inspeção de trânsito; 
3 (três) guinchos médios; 
1 (guincho) guincho pesado com equipes. 
As Base Operacionais e os Serviços de Atendimento aos 
Usuários estarão dispostos a uma distância de 
aproximadamente 60km entre eles, suficientemente para 
atender as demandas do Lote. 
Nos estudos para a modelagem da concessão da MT – 
246/343/358 foi incluída a obrigatoriedade da Concessionária 
elaborar um Plano de Segurança Rodoviário com a definição 
de quais as medidas serão tomadas para a redução dos 
acidentes na via, como por exemplo, aquelas ligadas às 
soluções geométricas, aos problemas de pavimentação, à 
sinalização estratigráfica, a adequação da velocidade, à 
iluminação, à estabilidade de taludes, à proteção da faixa de 
domínio da rodovia, qual o tratamento a ser dispensado às 
vias laterais dos segmentos urbanizados, às paradas de 
ônibus, a proteção para pedestres e ciclistas, ao transporte de 



 

cargas perigosas e proteção dos usuários em relação aos 
obstáculos laterais existentes ao longo da plataforma da via e 
aos aterros altos. A complexidade do assunto justificou exigir 
que a CONCESSIONÁRIA mantenha uma equipe específica, 
responsável pela segurança de trânsito, de caráter 
multidisciplinar, interagindo com as equipes de obras, de 
conservação e de manutenção, e com os órgãos 
governamentais competentes. Esse plano de Segurança 
receberá a aprovação do Poder Concedente e será atualizado 
a cada dois anos com monitoramento permanente da sua 
eficácia. 

 

 

NOME Sergio Roberto 

INSTITUIÇÃO  

Nº da 
Questão 

Identificação 
Edital/Anexos 

Item/Subitem Questionamento Resposta 

01 Sem 
identificação 

Sem identificação [...] questionou se a correção da “curva 
da morte” que fica na descida da Serra 
dos Parecis, estaria prevista no projeto 
da concessão. 

Para o local conhecido como “curva da morte” foi previsto no 

PER - obras de melhoria e aumento de capacidade - a 

implantação de uma variante no local com a correção do 

traçado existente adequando a severidade das curvas 

acentuadas existentes. 

Além disso, esse ponto crítico, fará parte do Programa de 

Segurança do Trânsito com a implantação de redutores 

eletrônicos de velocidade (radar) e adequação da sinalização 

até que a obra de melhoria seja executada. 

 

 

 

 

 



 

NOME Luis Simit 

INSTITUIÇÃO  

Nº da 
Questão 

Identificação 
Edital/Anexos 

Item/Subitem Questionamento Resposta 

01 Sem 
identificação 

Sem identificação  “Questionou o local e o número de 
balanças que serão instaladas. ” 

Neste lote de concessão está previsto a implantação de uma 

balança móvel que irá operar em três diferentes bases de 

pesagem, de acordo com o Plano de Pesagem a ser 

desenvolvido pela Concessionária e aprovado pelo Poder 

Concedente. A proposta da balança móvel é evitar a fuga dos 

veículos com excesso de peso, uma vez que cada dia a balança 

estará operando em local diferente. 

 

 

NOME Adailton Alves 

INSTITUIÇÃO GTS 

Nº da 
Questão 

Identificação 
Edital/Anexos 

Item/Subitem Questionamento Resposta 

01 Sem 
identificação 

Sem identificação “Devido aos altos custos para 
manutenção dos caminhões não 
aceitamos a cobrança de eixos 
levantados dos caminhões. Se for um 
preço acima de R$ 4,00 por eixo 
inviabilizará o transporte na nossa 
região. ” 

O Decreto Federal no 8433/2015 que regulamenta a Lei 
Federal no 13103/2015 determinou a isenção de eixo 
suspenso exclusivamente para as rodovias federais. O Estado 

de Mato Grosso mantém a cobrança do eixo suspenso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOME Sra. Zita 

INSTITUIÇÃO  

Nº da 
Questão 

Identificação 
Edital/Anexos 

Item/Subitem Questionamento Resposta 

01 Sem 
identificação 

Sem identificação “No meu ver está faltando um local de 
descanso para os caminhoneiros. Onde 
os caminhoneiros possam tomar um 
banho, fazer uso de banheiro, 
lanchonete e etc. Dar um conforto para 
os ônibus, caminhões e todas as pessoas 
que circulam, fazem o uso da rodovia. 
Tem que estipular cada x km essa área 
de descanso. Padrão americano? ” 

A implantação de local de descanso para caminhoneiros 
demanda uma infraestrutura física de água, luz, acessos, 
construção predial, sendo necessário também, a 
manutenção, conservação, operação e vigilância permanente 
desses espaços. A modelagem econômica financeira da 
concessão demonstrou a inviabilidade de implantação desses 

locais pela concessionária. 

 

 

NOME Vander Alberto 

INSTITUIÇÃO ACITS 

Nº da 
Questão 

Identificação 
Edital/Anexos 

Item/Subitem Questionamento Resposta 

01 Sem 
identificação 

Sem identificação “Qual é a largura das interseções tipo 
rotatória alongada. Ex. aquela existente 
em Jangada na MT 163 com a MT 246, é 
muito estreita para os grandes 
caminhões”. 
Complementação oral do autor da 
pergunta: “acredita que ao invés de 
alargar deveria fazer um viaduto” 

Para o Lote em questão está definido no PER como 

obrigação da Concessionária a adequação de todas as 

interseções para atendimento ao tráfego de caminhões e 

carretas de 7 a 9 eixos. 

Com relação a interseção da MT 246 com a BR 163 (Jangada), 
por se tratar de uma rodovia federal já concedida a iniciativa 
privada a concessionária deverá compatibilizar as 
adequações da MT 246 com as obras de duplicação da BR 163 
da Concessão Federal. 

 

 

 



 

NOME Robson Israel 

INSTITUIÇÃO  

Nº da 
Questão 

Identificação 
Edital/Anexos 

Item/Subitem Questionamento Resposta 

01 Sem 
identificação 

Sem identificação “Tendo em vista aos questionamentos já 
existentes creio eu que duas praças de 
pedágio seriam suficientes, uma na 
chegada da Barra do Bugres pois ali não 
há rota de fuga e outra na antiga balança 
que existia perto de Jangada.” 

Na elaboração do projeto de concessão foi desenvolvida uma 

modelagem econômico-financeira onde são calculados todos 

os investimentos de obras, manutenção e conservação na 

rodovia, bem como os custos de operação: ambulâncias, 

guinchos, carros de inspeção etc. Estes custos juntamente 

com o levantamento do volume de tráfego da rodovia 

definem a tarifa de pedágio e a quantidade de praças a ser 

implantadas.  

 

NOME Sr. Domingues Libilato 

INSTITUIÇÃO  

Nº da 
Questão 

Identificação 
Edital/Anexos 

Item/Subitem Questionamento Resposta 

01 Sem 
identificação 

Sem identificação “Senhores, tenho uma barraquinha de frutas 
e espetos, agua na entrada da São Jorge, 
popular entroncamento MT 170 no pé da 
serra do Parecis. Ocorre que com a rotatória 
que vai ser feita gostaria de saber se ao tirar 
minha barraquinha do trevo em que estou há 
mais de 20 anos vai ser feito um outra do 
lado? Vai ser feito (ilegível) da via lateral para 
realocar minha barraquinha? Pois ali se 
revezamos com mais de 5 vizinhos e cada dia 
vai um lá para vender sua produção do sítio 
que fica próximo e é nossa principal fonte de 
renda. ” 

Será responsabilidade da Concessionária no 
desenvolvimento dos projetos executivos de cada obra de 
melhoria a ser implantada, um cadastramento prévio da 
faixa de domínio. Todos os projetos devem ser aprovados 
pelo Poder Concedente antes de sua implantação. Portanto, 
todos os casos particulares serão devidamente estudados e 
adequados em função da segurança do trânsito. 

 


