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O Governo do Estado do Tocantins solicitou um financiamento ao Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD equivalente a 300 milhões de
dólares para o custeio do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável
do Tocantins, e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de bens, obras,
serviços relacionados e serviços de consultoria a serem adquiridos no âmbito do projeto.
O componente de obras civís do projeto financiará as seguintes atividades:
1. Eliminação de cerca de 2.600 pontos críticos em estradas vicinais municipais,
através da construção de estruturas hidrológicas de concreto (pontes, bueiros,
etc), drenagem longitudinal e greide, para garantir tráfego permanente de
estradas municipais.
2. Implementação de um conjunto de contratos de reabilitação e conserva
baseado no desempenho (CREMA) em cerca de 1.660 km de estradas estaduais
pavimentadas ao longo do Estado. Os contratos CREMA incluem obras de
reabilitação rodoviária (em geral de 2 a 3 anos) em trechos que já atingiram ou
ultrapassaram sua vida útil. As obras incluem principalmente, quando
necessário: reabilitação / rejuvenescimento de pavimento e acostamento,
reabilitação de pontes, melhoria da drenagem e da sinalização, melhoramento
dos cruzamentos perigosos e dos acessos. Adicionalmente os contratos CREMA
incluirão obras de manutenção rodoviária rotineira durante a duração dos
contratos de 5 anos.
3. Eliminação de cerca de 20 pontos críticos em estradas não pavimentadas do
Estado através da substituição das atuais infra-estruturas deficientes por
estruturas hidrológicas de concreto, e pavimentação de aproximadamente 50 km
de trechos de estradas não pavimentadas do Estado para completar a rede e
facilitar o acesso às vias federais.
O componente do projeto de fortalecimento institucional deve financiar
equipamentos, pequenas obras, o treinamento, serviços de consultoria (ou outros) para:
(i) Melhorar o planejamento e a gestão dos transportes, a logística e a segurança, (ii)
Modernizar a administração do Estado, (iii) reforçar o desenvolvimento regional local,
(iv) Melhorar a gestão ambiental, (v) Melhorar a qualidade do sistema educativo, e (vi)
melhorar as condições de trabalho para servidores públicos civis e reforçar as
oportunidades para os pobres rurais, através, entre outros, da reabilitação ou construção
de espaços públicos e / ou instalações.
As licitações de contratos financiados pelo Banco Mundial serão realizadas
através dos procedimentos especificados nas Diretrizes do Banco Mundial: Aquisições
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em Empréstimos do BIRD e Créditos da IDA (Janeiro 2011), e estão abertas a todos os
concorrentes elegíveis conforme definido nas orientações. Serviços de consultoria serão
selecionados de acordo com as Diretrizes do Banco Mundial: Seleção e Contratação de
Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial (janeiro 2011).
Anúncios de licitações específicas para contratos a serem licitados sob
modalidade de licitação competitiva internacional do Banco Mundial (ICB),
procedimentos e contratos para serviços de consultoria serão anunciados, assim que
estiverem disponíveis, no UN Development Business, no Diário Oficial do Estado, e no
portal da SEPLAN (ver endereço abaixo).
Licitantes elegíveis interessados que desejarem ser incluídos na lista de
endereçamento para receberem editais de licitação no âmbito de procedimentos ICB, e
consultores interessados que desejem receber uma cópia do anúncio solicitando
manifestação de interesse para contratos de consultoria, ou que exijam informações
adicionais, deverão contactar o endereço a seguir.
Estado do Tocantins
Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública - SEPLAN
Att: Belizário Franco Neto
Superintendente de Assuntos Estratégicos
Praça dos Girassóis - Plano Diretor Norte - s / n
CEP: 77.001.002 - Palmas-TO
Tel: (63) 3212-4513
Fax:. (63) 3212-4500
e-mail - belifranco@seplan.to.gov.br
Web site: www.seplan.to.gov.br
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