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CONCORRENCIA N2 1205.04/2016
LICITA�O DO TIPO MENOR PREl;O GLOBAL PARA
CONTRATA�O OE SERVll;OS OE PAVIMENTA�O EM
PEDRA TOSCA NA RUA DOS CONJUNTOS; RUA 01, 02 e 03
NA LOCALIOAOE OE CELSOLANDIA; RUAS 01, 02, 03 e 04
NA LOCALIOAOE OE MUCUNA; RUA JOAO EVANGELISTA
ARAUJO NO BAIRRO OE BAILARINA E RUA MANOEL SALES
(CONTINUA�O) NO CENTRO, NO MUNICIPIO OE ACARAU
- CE, CONFORME PROJETO BAslCO.

PROCESSO N2 1205.04/2016
Tipo da Licita�ao: Menor Preco Global
Forma de Execu�ao: lndireta - Regime: Empreitada Por Pre�o Global
Unidade Administrativa: SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA
A Secretaria de lnfraestrutura do Municipio de Acarau, atraves da Cornissao Permanente de
licita�ao, devidamente nomeada pela Portaria n2 042/2016 - GAB, torna publico para
conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo previstos, abrira licitacao,
na modalidade Concorrencla Publica, no tipo menor preco global, para atendimento do objeto
desta licitacao, de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edita!, observadas as
dlsposlcoes contidas na Lei Federal n2 8.666/93 de 21.06.93, e suas alteracces posteriores e
na Lei n•123/2006 e suas alteracoes.
HORA, DATA E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITA�O E PROPOSTAS serao recebidos em sessao publica marcada
para:
As 14hs00min
Do dia lSde junho de 2016
No endereco: Sala da Cornissao Permanente de ucitacoes, Rua General Humberto Moura,
675-B- Centro, Acarau/CE
Constituem parte integrante deste Edita!, independente de transcri�ao os seguintes anexos:
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I - Projeto Basico.
II - Modelo de apresentacao de proposta.
Ill - Modelo de planilha orcarnentarla e cronograma fisico-financeiro
IV - Minuta de contrato
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ANEXO V - Minuta de declaracao (Artigo. 27, inciso v, da Lei Federal n2 8.666/93 e inciso
XXXIII do art. 72 da Constituicao Federal).
ANEXO VJ - Minuta de Oeclaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
ANEXO VII - Minuta de Declaracao de inexistencia de fato impeditivo superveniente
habilita�ao
ANEXO VIII - Modelo de Procuracao
ANEXO IX - Modelo de Resumo de tnforrnacoes

a

1.0 DO OBJETO E VALOR ESTIMADO
1.1- A presente llcitacao tern como objeto

a

CONTRATA<;AO DE SERV1c;:os DE
PAVJMENTA<;AO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOS CONJUNTOS; RUA 01, 02 e 03 NA
LOCALIDADE DE CELSOLANDIA; RUAS 01, 02, 03 e 04 NA LOCALIDADE DE MUCUNA; RUA
JOAO EVANGELISTA ARAUJO NO BAIRRO DE BAILARINA E RUA MANOEL SALES
{CONTJNUA<;AO) NO CENTRO, NO MUNJCJPIO DE ACARAU • CE, CONFORME PROJETO
81\SICO.

1.2- O valor estimado para objeto acima e de R$ 427.784,74 (quatrocentos e vinte e sete mil,
setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), calculado a partir do
orc;amento bastco anexo I deste Edital.

2.0 DAS RESTRl<;OES E CONDl<;OES DE PARTICIPA<;AO
2.1- Restricoes de participacao:
2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inid6nea ou cumprindo pena de suspensao,
que lhes tenham sido aplicadas, por forca da lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
2.1.2- Nao podera participar empresa com falencia decretada;
2.1.3- Nao sera admitida a participacao de interessados sob forma de cons6rcio ou grupo de
empresas;
2.1.4- Quando um dos s6cios representantes ou respcnsaveis tecnicos da licitante participar
de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licita�ao, somente uma delas podera
participar do certame licitat6rio.
2.1.5- 56 podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar
qualquer empresa licitante no presente certame, representante legal habilitado, devendo
apresentar os seguintes documentos:
I-

documento oficial de identidade;

II procuracao por instrumento publico ou particular, este ultimo reconhecido firma,
inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os
atos a que se destinam, pertinentes ao certarne, em nome da licitante.
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2.1.6- Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes e presentacao,
s6cio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados
juntamente com o documento de identidade, documentos que comprovem tal condicao (atos
constitutivos da pessoa jurfdica, ata de sua elei�ao, etc.), nos quais estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obriga�oes em decorrencia de tal investidura.
2.2- Das condicoes de participacao:

2.2.1- Podera participar do presente certame licitat6rio, quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilita�ao preliminar, comprovem possuir os requisitos mfnimos de qualifica�ao
exigidos no edital para execucao de seu objeto.
2.2.2- A empresa interessada em participar do referido processo, devera proceder com a
visita, atraves de seu responsavel tecnico - Engenheiro Civil - devidamente qualificado e
comprovando o vfnculo com a empresa.
2.2.2.1 - O vfnculo do responsavel tecnico - engenheiro civil - com a empresa podera ser
comprovado do seguinte modo:
a) Se empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio atraves de c6pia da "ficha ou livro
de registro de empregado" e c6pia da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS,
devidamente autenticadas em cart6rio.
b) Se socio, comprovando-se a participacao societaria atraves de c6pia do Contrato social e
aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial;
c) Se contratado, apresentar contrato de prestacao de servico.
2.2.2.2- A visita sera efetuada no dia 10 de junho de 2016, as 14hs00min, e somente sera
valida se realizada pelo(s) profissional (is) responsavel (is) tecnlcots) da empresa, que devera
ser o mesmo que conste na Certidao de Registro e Quita�ao de Pessoa Jurfdica junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da empresa; O(s)
profissional(is) responsavelfis) tecnico(s) da empresa nao podera se responsabilizar por mais
de uma empresa.

a

2.2.2.3- Devera, ser agendado o comparecimento
referida visita tecnica, as empresas
participantes, com antecedencla de ate 24 horas.
2.2.2.4- Os documentos necessarios para agendamento serao os seguintes: C6pia da carteira
do profissional respcnsavel tecnlco da empresa (Engenheiro Civil) a realizar a visita e Certidao
de Registro e Quita�ao de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA da empresa, onde devera constar o profissional responsavel
tecnico (Engenheiro Civil). Devera ser encaminhado os referidos documentos atraves do email seinfraacarau@gmail.com.
3.0 DOS ENVELOPES
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3.1- A docurnentacao necessarta a Habilitas:ao, bem como as Propostas de Precos deverao ser
apresentadas simultaneamente Comissao de Licitas;ao, em envelopes distintos, opacos e
fechados, no dia, hora e local indicado no preambulo deste Edita!, sendo aceita ainda a
remessa via postal, para o endereco constante no prearnbulo deste Edita!, conforme abaixo:

a

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
{IDENTIFICA�O DA EMPRESA)
ENVELOPE N2 01- DOCUMENTA�O
CONCORRENCIA PUBLICA N2 1205.04/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
(IDENTIFICA�O DA EMPRESA)
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA DE PREc;os
CONCORRENCIA PUBLICA N2 1205.04/2016

3.2- � obrigat6ria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA OE PRE<;:OS.
3.3- Os Oocumentos de Habilitas;ao e as Propostas de Precos deverao ser apresentados por
preposto da LICITANTE com poderes de representacao legal, atraves de procuracao publica ou
particular com firma reconhecida. A nao apresentacao nao lrnplicara em inabilttacao, no
entanto, o representante nao podera pronunciar-se em nome da LICITANTE, salvo se estiver
sendo representada por um de seus dirigentes, que devera apresentar c6pia do contrato
social e documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Oocumentos de Habllltacao e as Propostas
Comerciais de mais de uma LICITANTE, porern, nenhuma pessoa, ainda que munida de
procuracao, podera representar mais de uma LICITANTE junto a COMISSAO, sob pena de
exclusao sumaria das LICITANTES representadas.

4.0 DOS OOCUMENTOS DE HABILITA�O- ENVELOPE "A".
4.1. Os Documentos de Habilita�ao deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicacao em 6rgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de c6pia
autenticada em Cart6rio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento
comprobat6rio devera ser exibido exclusivamente em original;
b) Oentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hip6tese do
documento nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de
declaracao ou regularnentacao do 6rgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo.
Na ausencla de tal declaracao ou regularnentacao, o documento sera considerado valido pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua ernissao:
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c) Rubricados e numerados seqiiencialmente na ordem deste Edita!, da primeira a ultima
pagina preferencialmente no canto inferior direito de cada pagina, de mode a refletir seu
numero exato.

4.1.2 Na forma do que dispoe a art. 42 da Lei Complementar nil 123, de 14.12.2006, a
comprovaiiio da regularidade fiscal dos microempresas e empresos de pequeno porte
somente ser6 exigida para efeita de assinatura da contrato.
4.1.3 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, par ocasiiio de participaf<io neste
procedimento licitotorio, deveriio apresentar toda a documentaciio exigida para efeito de
comprovaiiio de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente a/guma restriciio.
4.1.4 Havendo alguma restridio no comprovodio da regularidade fiscal, sera assegurado a
prozo de 05 (cinco) dias oteis (Lei n" 147, 07.08.2014}, contado a partir do momenta em que o
proponente far dec/arado a vencedor do certome, para regularizafiia do documentadio,
pagamento ou parcelamento do debito, e emlssiio de eventuois certidbes negativas ou
pasitivas com efeito de certidiio negativa.
4.1.5 A niia-regularizaf<io da documentoiiio, no prazo previsto no item anterior, implicar6
decadencio do direita a contrataciio, sem prejufza dos sancoes previstos no art. 81 da Lei nil
8.666/93, sendo facultado a Administraf<io convocor as licitantes remonescentes, no ordem de
c/assificafoo, para a assinaturo do cantrato, ou revogar a ttcttocso.
4.1.6 Ser6 inabilitodo a licitante que niio atender as exigencias deste edital referentes a Jase
de habilitafiio, bem coma opresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e
ainda, a ME ou EPP que noo apresentar a regularizafoo do documentociio de Regularidade
Fiscal no praza definido no item "4.1.4" acima.

4.2. Os Documentos de Habilita�ao conslstlrao de:
4.2.1· Documento atestando o cumprimento ao estabelecido no Art. 12, incise XXXIII, da
Constituicao federal de 1988, com firma reconhecida.

4.2.3· Habilitacao Juridica:
4.2.3.1· Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos ou ultimo
consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade par acoes, acompanhado da
data da assemblela que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades
civis, inscri�ao do ato constitutive, acompanhado de prova da diretoria em exerdcio.

4.2.3.2 - R.G. e C.P.F. dos s6cios.
4.2.3.3· Prova de inscri�ao na:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Municipal.
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4.2.3.4- Alvara de funcionamento.
4.2.4- Regularidade Fiscal e Trabalhista:

4.2.4.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domidlio
ou sede do licitante.
a) A comprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da
Certideo de regularidade de Debitos relatives a Creditos Tributaries Federais e Divida Ativa
da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n21.751, de 2 de outubro de 2014;
b) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dfvida Ativa Estadual;
c) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certldao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
4.2.4.2- Prova de situa�ao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de servrco - FGTS,
atraves de Certificado de Regularidade de Situacao - CRS;
4.2.4.3- Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justice do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacac
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Oecreto-Lei no 5.452, de lo de maio de 1943.
4.2.4.4- Certidao Negativa de Debitos Perante o municfpio de Acarau - CE.

a

4.2.S- RELATIVA AQUALIFICACAO TECNICA:
4.2.5.1- Certidao de Registro e Quita�ao de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, que conste responsavelleis) tecnicols] com
aptidao para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licita�ao.
4.2.6-RELATIVA A CAPACITACAO TECNICA PROFISSIONAL
4.2.6.1- Comprovacao da proponente possuir, como Responsavel Tecnico ou em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior,
reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO que comprove a
execucao de obras similares de porte e complexidade ao objeto da llcitacao, observando os
services de maior relevancia tecnica. E vedada a participacao de profissional como
responsavel tecnico de mais de uma licitante, caso em que, constatado tal fato, devera o
profissional optar por uma das licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena de inabilita�ao
surnarla de todas as concorrentes.
4.2.6.1.1- Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) Se empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio atraves de c6pia da "Ficha
ou Livro de Registro de Empregado" ou da Carteira de Trabalho e Prevldencia Social
-CTPS;
b) O socio comprovando-se a participacao societaria atraves da c6pia
Social;
c) Se contratado, apresentar contrato de prestacao de service.
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4.2.6.1.2· 0 profissional responsavel tecnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE
TECNICA anexado pela licitante, devera obrigatoriamente constar na certldso de registro de
qultacao de pessoa jurfdica junto ao CREA, e participar permanentemente dos services objeto
desta licitac;ao;

4.2.6.2· Oeclaracso conforme o estabelecido no Art. 30, paragrafo 52 da Lei n2 8.666/93 e
suas alterai;oes, que dispoe da instalacao de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal
tecnico especializado para a realizacao do objeto da llcltacao.

4.2.6.3· A licitante devera juntar declaracso expressa assinada pelo(s) Responsavel(is)
Tecnico(s) detentor(es) do(s) acervo(s), com firma reconhecida, informando que o(s)
mesmo(s) concorda(m) com a lnclusao de seu(s) nome(s) na particlpacao permanente dos
servicos na condlcao de profissional responsavel tecnico.

4.2.6.4· Atestado firmado pela Secretaria de lnfraestrutura do Munidpio de Acarau que o
Profissional Responsavel Tecnico da empresa (Engenheiro Civil) tenha efetuado visita previa
ao local onde se realizarao os services e se inteirado de todas as condicoes que possam
orientar a elaboracao completa da proposta.

4.2.6.5· Certidao Negativa de lnadimplencia, expedida pela Secretaria de Administracao e
Financ;as do Municipio de Acarau - CE;

4.2.6.6· Declaracao de inexistencia de fato impeditivo superveniente a habilitai;ao.
4.2.7· Qualificacao Econ6mico • Financeira:
4.2.7.l· satanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes
ou balanc;os provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (tres) meses da data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por
contabilista registrado no CRC, acompanhado da respectiva Certidao de Regularidade
Profissional - CRP, bem como por socio, gerente ou diretor;

4.2.7.2· Certldao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, no minimo dentro do prazo de validade.

4.2.7.3· Garantia de manutencao da proposta, no montante de RS 4.277,84 (quatro mil,
duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos}, correspondente a 1% (hum por
cento) do valor estimado da licitac;ao, previsto no item 1.2 deste Edita!.

4.2.7.3.1· A garantia de manutencao de proposta, quando nao recolhida em moeda corrente
nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, tera o prazo de validade
de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos Documentos de
bllitacao e

Rua General Humberto Moura, NoS75, Bairro Centro
Acarau - Ceara CEP: 62580-000 • Fone/faic (88) 3661-1092
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Propostas de Prec;:os e devera ser recolhida na Prefeitura Municipal de Acarau no prazo acima
indicado:
a. CAUy0.0 EM DINHEIRO - A licitante fara a comprovacso mediante a apresentacso de
dep6sito em conta, cujos dados serao fornecidos pelo Setor de Tesouraria do munidpio. Caso
no recibo de dep6sito conste o dep6sito feito em cheque, a licitante devera juntar declaracao
em original, fornecida pelo BANCO confirmando a cornpensacao do cheque, e a llberacao do
valor na conta da Prefeitura, conforme dados fornecidos.
b. CAUy0.0 EM TfTULO DA DfVIDA PUBLICA - Tltulos da Dlvida Publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
cust6dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos,
conforme definido pelo Ministerio da Fazenda, com excecao dos Tftulos da Dfvida Agraria.
c. FIAN<;:A BANcARIA - A licitante entregara o documento original fornecido pela tnstituic;:ao
que a concede, no qual constara:

1. BENEFICIARIO: Prefeitura Municipal de Acarau
2. OBJETO: Garantia de participacao na Concorrencia de n2_._J__
3. VALOR:
4. PRAZO DE VALIDADE: 120 (cento e vinte) dias
5. Que a liberacao sera feita mediante a devolucao pelo 6rgao licitante do documento
original ou, automaticamente, ap6s o prazo de validade da carta.
d. SEGURO-GARANTIA - A ap61ice devera ser emitida em favor da Contratante.

4.2.7.3.2- A garantia de rnanutencao de proposta sera liberada ate 5 (cinco) dias uteis ap6s
esgotada as fases de habilitac;:ao (Documentos de Habilitacao) ou de classlficacao (Propostas
de Prec;:os), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou ap6s a adjudicacao, exceto
para a vencedora da licitac;:ao, que sera liberada no mesmo prazo, ap6s a data de assinatura
de Contrato, ressalvado o disposto ao subitem 9.2 do Ed ital.

4.2.7.3.3- Para efeito da devolucao de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela
UCITANTE, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.2.7.4- Certidao Simplificada

e Espedfica da Junta Comercial.

4.3- A LICITANTE devera fornecer, a titulo de inforrnacao, nurnero de telefone, fax, e pessoa
de contato, preferencialmente local. A ausencia desses dados nao a tornara inabilitada.
5.0 DA PROPOSTA DE PRE�O - ENVELOPE "B"

5.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma e p
uma via datilografada/digitada ou impressas por qualquer processo rnecsnico,
manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.
5.2- As propostas de prec;:os deverao ainda conter:
5.2.1- A razao social, local da sede e o nurnero de inscric;:ao no CNPJ da licitante;
Rua General Humberto Moura, N'675. Bairro Centro
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5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- Indicacso do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da apresentacao das mesmas.
5.2.4- Preco unitario e total para cada item proposto, cotados em moeda nacional, em
algarismos e por extenso, ja consideradas, nos mesmos, todas as despesas, inclusive tributes,
mao-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no Objeto deste Edital.
5.2.5· Acompanharao obrigatoriamente as Propostas Comerciais, come partes integrantes da
mesma, os seguintes anexos, os quais deverao center o nome da licitante, a assinatura e o
titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o nurnero da Carteira do CREA desse
profissional:
5.2.5.1· Planilha de Orcarnento, contendo precos unitarios e totais de todos os itens de
service constantes do ANEXO 1- PROJETO BASICO;
5.2.5.2· Cronograma Fisico Financeiro compativel com a obra;
5.2.6· Na elaboracao da Cornposicao de Precos unltarios, devera center todos os insumos e
coeficientes de produtividade necessaries
execucao de cada service, quais sejam
mso-de-obra,
de
equipamentos,
totallzacao
encargos sociais, insumos, transportes, 801,
ligantes betuminosos, totalizacao de impastos e taxas, e quaisquer outros necessaries a
execucao dos services.
5.2.7- Na elaboracao da Proposta de Preco, o licitante devera observar as seguintes
condicoes: Os precos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de orcarnento
deverao incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, ligantes betuminosos,
custo horarlo de utiliza�ao de equipamentos, mao-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas,
despesas administrativas, transportes, seguros e lucre.
5.2.8- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.
5.2.9- Ocorrendo dtvergencia entre os valores, prevalecerao os descritos por extenso.
Ocorrendo dlscordancia entre os valores unltario e total, prevalecera o valor unitario.
5.2.10- Em case de mais de uma cotacao por item, sera considerada, para efeito de
classifica�ao a cotacso de menor valor.
5.2.11- Oeclara�ao de que assume inteira responsabilidade pela execucao dos services, objeto
deste Edital, e que serao executados conforme exlgencia editalicia e contratual, e que serao
iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Service.

a

6.0 DO PROCESSAMENTO DA LICITA�AO

6.1· A presente Licita�ao na modalidade Concorrencia Publica sera processada e julgada de
acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.
6.2· Ap6s a entrega dos envelopes pelos licitantes, nao serso aceitos quaisquer adendos,
acrescimos, supressoes ou esclarecimentos sobre o conteudo dos mesmos.
6.3· Os esclarecimentos, quando necessaries e desde que solicitados pela C
Municipio, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.
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6.4· I: facultado Comissiio ou autoridade superior, em qualquer fase da Licita�iio, promover
diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao
de documentos ou informacdes que deveriam constar originariamente da proposta.
6.5· Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitat6rio, que
sera assinada pela Comissao de licita�ao e os licitantes presentes, conforme dispoe o § 12 do
art. 43 da Lei de l.icitacoes.
6.6· O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacao e a proposta de
precos, sera realizado simultaneamente em ato publico no dia, hora e local previstos neste
Ed ital.
6.7- Para a boa conduta dos trabalhos, cada licitante devera se fazer representar por, no
maximo, 02 (duas) pessoas.
6.8· Os membros da Cornissao e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como
representantes dos concorrentes, examinarao e rubricarao todas as folhas dos Documentos
de Habilitacao e Propostas de Pre�os apresentados;
6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO, "B" "PROPOSTA DE
PRE<;OS", proceder-se-a a abertura e a analise dos envelopes referentes a documentacao.
6.10- A Cornissao podera, ao seu exclusivo criterio, proclamar, na mesma sessao, o resultado
da habilitacao, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;
6.11· Divulgado o resultado da habilita�iio, a Cornissao, ap6s obedecer ao disposto no art.
109, inciso I, alinea "a", da Lei de ticltacoes, fara a devolucao aos inabilitados, dos seus
envelopes - proposta de precos lacrados.
6.12- Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas que serao examinadas pela
Comissao e licitantes presentes.
6.13- Divulga�ao do resultado do julgamento da proposta de precos e observancia ao prazo
recursal previsto no art. 109, inciso I, alfnea "b", da Lei n2 8.666/93.
6.14- Ap6s a fase de habilita�ao, nao cabe desistencia de proposta, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissiio de licita�o.
7.0 DO CRtTERIO DE JULGAMENTO
A-AVALIA<;AO DOS DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO- ENVELOPE "A"
7.1· Compete exclusivamente Cornissao de licita�ao avaliar o merito dos documentos e
mformacces prestadas, bem como julgar a capacidade tecnica, economica e financeira de
cada PROPONENTE e a exequibilldade das propostas apresentadas desde que tambern sejam
avaliados por profissional do Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal.

a

7 .2· A habilita�ao sera julgada com base nos Documentos de Habilita�ao apresentados,
observadas as exigencias pertinentes a Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal e Trab lhista,
Qualifica�o Tecnica ea Qualifica�ao Economica e Financeira.
8-AVALIA<;AO DAS PROPOSTAS- ENVELOPE "B"
7.3· A presente licitacao sera julgada pelo crlterio do menor preco global, conforme inciso I,
12 do art. 45 da Lei das Licita�oes.
7.4- Seriio desclassificadas as propostas:
Rua General Humberto Moura, N'675, Bairro Centro
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7.4.1· Que nao atenderem as especiflcacdes deste Edital de Concorrencia Publica:
7.4.2- Que apresentarem precos unitarios irris6rios, de valor zero, ou precos excessivos ou
inexeqOiveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitac;oes).
7.4.3· Que apresentarem valor unitario e global superior ao preco maximo orcado pela
Prefeitura Municipal de Acarau, estabelecidos no item 1.2, deste Edital;
7.4.4- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Concorrencla
Publica, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
7.4.5- Os erros de soma e/ou multiplicacao, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas de Precos das PROPONENTES, serao devidamente corrigidos, nao
se constituindo, de forma alguma, como motive para desclasslficacao da proposta.
7.4.6- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como criterio de desempate a
ctassiflcacao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro processo;

7.4.7.1- Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresos de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez par cento) superior
ao melhor preco.
7.4.7.2- Para efeito do disposto no 7.4.7.1, ocorrendo o empate, proceder-se-o do seguinte
forma:
I - o microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificado poder6 apresentar
proposta de preco inferior aquelo considerada vencedoro do certame, no prazo de quinze
minutos, sob pena de preclusiio, snuocao em que sera adjudicado em seu Javor o objeto
licitodo;
II - Niio ocorrendo a controtacso do microempresa ou empreso de pequeno porte, no forma
do inclso I deste item, seriio convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no
hip6tese do item 7.4.7.1 deste Edita/, no ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo
direito, tambem todos no prazo de quinze minutos coda, sob peno de preclusiio;
Ill - no caso de equivalencio dos volores apresentodos pelas microempresas e empresos de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.4.7.2, inciso I deste
Edita/, ser6 realizado sorteio para definir oquele que primeiro poder6 apresentar melhor
oferta.
7.4. 7.3- Na hipotese do niio-contrata,iia nos termos previstos no item 7.4. 7.2 deste Edita/, o
objeto licitado ser6 adjudicado em favor do proposta originalmente vencedora do certame.
7.4.7.4 • 0 disposto no item 7.4.7.2 somente se aplicar6 quando a melhor oferta inicial niio
tiver sido apresentoda par microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.4.8- Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRE<;:O GLOBAL DESTA LICITA<;:A
entre as LICITANTES classificadas;
8.0 DA ADJUDICA<;:AO E DA HOMOLOGA<;:AO

8.1· A Hornologacao ea Adjudicac;ao da presente licitai;:ao ao licitante vencedor sera efetivada
mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem classificat6ria, depois de ultrapassado o
prazo recursal.

Rua General Humberto Moura, N"675, Bairro Centro
Acarau - Ceara CEP: 62580-000 • Fon&'fax: (88) 3661-1092
E-mail: financas@acarau.ce.gov.br Sile: www.acarau.ce.gov.br

W

Acarau
'••••••

Mv•ic, •• 1

Secretarta de Admlnlstra�o e Flnan�as

8.2- A Homologacao desta llcltacao e a Adjudica�ao do seu objeto em favor da licitante cuja
proposta de precos seja classificada em primeiro lugar sao da competencia da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA.
8.3- 0 SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA se reserva o direito de nao homologar e revogar a
presente licita�ao, por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba a
qualquer das licitantes o direito.

9.0 00 CONTRATO
9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente
Concorrencia Publica, que devera ser assinado pelas partes no prazo de OS (cinco) dias uteis, a
partir da data de convocacao encaminhada licitante vencedora.
9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o "Termo de Contrato" no prazo
estabelecido no subitem anterior, caracterlzara o descumprimento total da obriga�ao, ficando
sujeita as penalidades previstas no item 20.1, sub-alfnea "b.I" do Edital;
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seu
Anexo, bem como os demais elementos concernentes licitacao, que serviram de base ao
processo licitat6rio.

a

a

9.4- 0 prazo de convocacao a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma (mica prorrogacao
com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motive justificado e
aceito pela Adminlstracao.
9.5- I: facultado Adrninlstracao, quando o convocado nao assinar o "Termo de Contrato" no
prazo e condicoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem
de classiflcacao estabelecida pela Comissso, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas
condicces propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licita�ao consoante preve a Lei n2
8.666/93 e alteracoes posteriores.

a

10.0 DOS PRAZOS
10.1- Os services objeto desta licita�ao deverao ser executados e conclufdos dentro do prazo
estipulado no Cronograma Ffsico Financeiro constante do ANEXO I, contados a partir do
recebimento da ordem de service, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas
alteracoes,
10.2- Os pedidos de prorrogacao deverao se fazer acompanhar de um relat6ri�
circunstanciado e do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condicoes
propostas. Esses pedidos serao analisados e julgados pela fiscallzacao da Prefeitura Municipal
de Acarau.
10.3- Os pedidos de prorrogacao de prazos serao dirigidos a Secretaria de INFRAESTRUTURA,
ate 10 (dez) dias antes da data do terrnino do prazo contratual.
10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura de Acarau, nao
serao considerados como inadimplemento contratual.
11.0 OAS OBRIGAtOES DA CONTRATANTE
Rua General Humberto Moura, N"675. Bairro Centro
Acarau= Ceara CEP: 62580-000 -Fonelfax: (88) 3661-1092
E-mail: financas@acarau.ce.gov.b< Site: www,acarau.ce.gov.br

TaJA��x�.�

� Secretarta de Admlnlstra�ao e Hnancas

a

11.1- A Contratante se obriga a proporcionar Contratada todas as condicoes necessarias ao
pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a
Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
11.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
11.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
11.4- Providenciar os pagamentos a Contratada
vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

a

12.0 DAS OBRIGAl;OES DA CONTRATADA
12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condicoes e prazos
estabelecidos nesta Concorrencia Publica, no Termo Contratual e na proposta vencedora do
certame;
12.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condlcoes de habilitac;ao e qualificacao exigidas na Lei de

ucltacoes:
12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;
12.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se
prejudiquem o born andamento ea boa prestacao dos services:
12.5- Facilitar a ac;ao da FISCALIZA<;AO na inspecao da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Acarau, mesmo no caso de ausencia ou
omissao da FISCALIZA<;AO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos
seus interesses, que possam interferir na execucso do Contrato, quer sejarn eles praticados
por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos
causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposicoes legais vigentes;
12.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que
a CONTRATADA nao devera, mesmo ap6s o terrnino do CONTRATO, sem consentimento
previo por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informac;oes
especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do CONTRATO;
12.8- Providenciar a imediata correcao das deficiencies e/ ou irregularidades apontadas pel
Contratante;
12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributes que, direta ou indiretamente, incidam
sobre a prestacao dos services contratados inclusive as contribuicoes prevldenclarias fiscais e
parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando exclufda
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Acarau por eventuais autuacoes
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadlmplencia da CONTRATAOA, com referencia
as suas obrigacoes, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Acarau:
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12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentacso referente
agamento dos
trabalhistas
e
relacionados
com o objeto
socials,
previdenciarios
tributos, seguros, encargos
do CONTRATO;
12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejufzos que forem causados a
Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos servic;os;
12.12- Respeitar as normas de seguranc;a e medicina do trabalho, previstas na Consolidacao
das Leis do Trabalho e legislacao pertinente;
12.13- Responsabilizar-se pela adocao das medidas necessaries a protecao ambiental e as
precaucoes para evitar a ocorrencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislac;ao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n2 9.605,
publicada no D.O.U. de 13/02/98;
12.14- Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por ac;ao ou ornlssao sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados;
12.15- A CONTRATADA devera colocar na obra como residente um Engenheiro Civil com
experienda comprovada em execucao de services semelhantes aos licitados.
12.16- A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigencias e condicoes a seguir estabelecidas:
a) Prestar os servic;os de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.
b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos servic;os e
bens, bem como de cada material, materla-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricacao, garantindo seu perfeito desempenho;
d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacao pertinente, antes da 11
medic;ao, cronograma e descricao da implantacao das medidas preventivas definidas no
Programa de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industrial da Construcao - PCMAT,
no Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO e seus respectivos
responsaveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;
e) Registrar o Contrato decorrente desta licitac;ao no CREA, na forma da Lei, e apresentar o
comprovante de "Anotac;ao de Responsabilidade Tecnica" correspondente antes da
apresentacao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Acarau, sob pena de
retardar o processo de pagamento;
f) Fornecer toda e qualquer docurnentacao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos
durante a execucao do objeto do Contrato, de forma conventional e em meio rnagnetico (CD
Rom);
13.0 DA DURA�O DO CONTRATO
13.1- 0 contrato tera um prazo de vigencia a partir da data de assinatura pelo perfodo de 120
2
(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n 8.666, de
21 de junho de 1993 e alteracoes posteriores.
14.0 DO RECEBIMENTO DOS SERVl<;OS
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14.1- 0 recebimento da obra sera feito par equipe ou cornissao tecnica, constituida pela
Prefeitura Municipal de Acarau, para este fim.
14.2. 0 objeto desta licitao;ao sera recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 10 (dez) dias da cornunicacao escrita da
CONTRATADA;
b) Definitivamente, pela equipe ou comissao tecnica, mediante Termo de Entrega e
Recebimento Definitive, circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 120 (cento e vinte)
dias contados do recebimento provis6rio, perlodo este de observacao au vistoria que
comprove a adequacso do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da
Lei n2 8.666/93.
14.3- O Termo de Entrega e Recebimento Definitive s6 podera ser emitido mediante
apresentacao da baixa da obra no CREA e no INSS.

15.0 DAS CONDll;CES DE PAGAMENTO
15.1- As medio;oes deverao ser elaboradas pela contratada de acordo com o Cronograma
Fisico Financeiro da Obras, de comum acordo com a fiscallzacao e entregues na Prefeitura
Municipal de Acarau, ate o antepenultimo dia util do mes. Para isso, devem ser considerados
as services executados somente ate o terceiro dia anterior a esta data da entrega. As
rnedicoes nao entregues ate esta data, serao cadastradas coma de valor ZERO e o valor
constante no cronograma financeiro, referente a esse perfodo, sera automaticamente
transferido para o perfodo posterior.
15.2- O pagamento dos services sera efetuado ate o 302 [trigesimo] dia seguinte ao dia da
apresentacso da fatura.
16.0 DA FONTE DE RECURSOS

16.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao par conta da dotacao orcamentaria n"
06.01-26.782.0006.1.014 e Elemento de Despesas 3.3.90.39.00.
17.0 DO REAJUSTAMENTO DE PREl;O
17.1- Os precos sao firmes e irreajustaveis pelo perfodo de 12 (doze) meses da apresentacao
da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses as precos contratuais pcderao ser
reajustados, tomando-se par base a data da apresentacao da proposta, pela variacao do INCC
- fndice Nacional de Custa da Construcao, elaborado pela Funda,;ao Getulio Vargas;

18.0 DAS ALTERAl;QES CONTRATUAIS
18.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescirnos
au supressoes no quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco par
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cento) do valor initial atualizado do Contrato, conforme o disposto no§ 12, art. 65, da Lei ng
8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

19.0 DAS SAN<;:0ES ADMINISTRATIVAS
19.1· Pela inexecucao total ou partial das obrigacdes assumidas, garantidas a previa defesa, a
Adrninlstracao podera aplicar Contratada, as seguintes sancoes:

a

a) Advertencia:
b) Multa:
b.1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta ,em caso de recusa da
licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
data da notificacao feita pela Contratante, bem como perda integral da garantia de
manutencao de proposta, de que trata o subitem 2.2.2 deste Edital;
b.2) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) por dia de atraso na execucao dos services, ate o
limite de 30 (trinta) dias;
b.3) Multa de 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do
Contrato e resclsao do pacto, a criterto da Prefeitura Municipal de Acarau, em caso de atraso
dos services superior a 30 (trinta) dias.
b.3) Os valores das multas referidas nestas clausulas serao descontadas "ex- officio" da
Contratada, mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor
que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Acarau, independente de notifica<;ao ou
interpelacao judicial ou extrajudicial.
c) Suspensao Temporaria do direito de participar de licita�o e impedimento de contratar com
a Adrnlnlstracao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos.
d) Oeclaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admtnistracao Publica,
enquanto perdurarem os motives determinantes da puni<;ao ou ate que a contratante
promova a sua reabilitacao.

20.0 DAS RESCISOES CONTRATUAIS
20.1- A rescisao contratual podera ser:
20.2· Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incises I a XII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93;
20.3- Amlgavel, por acordo entre as partes, mediante autorlzacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja
conveniencia da Adrninlstracao:
20.4- Em case de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
20.5- A rescisao contratual de que trata o incise I do art. 78 acarreta as consequenclas
previstas no art. 80, incises I a IV, ambos da Lei n2 8.666/93.

21.0 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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21.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei
n2 8666/93 e suas alteracoas.
21.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peti�ao devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida Cornissao de ticitacao da Prefeitura
Municipal de Acarau,

a

21.3- Os recurses serao protocolados na Prefeitura Municipal e encaminhados a Cornissao de
licita!;ao.
22.0 DAS DISPOSl�OES FINAIS
22.1- A apresentacao da proposta implica na aceitacao plena das condicoes estabelecidas
nesta CONCORRENCIA PUBLICA.
22.2- Esta licita�ao podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia util
subseqOente, na mesma hora e local.
22.3- Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se ii Comissao de licita�.ao,
na sede da Prefeitura Municipal de Acarau, durante o periodo das 08h00min as 12hOOmin
horas.
22.4- Conforme a legisla�ao em vigor, esta licita�ao, na modalidade Conccrrencia Publica
podera ser:
a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do
processo;
b) revogada, por conveniencia da Administra�ao, decorrente de motivo superveniente,
pertinente e suficiente para justificar o ato;
c) adiada, por motivo justificado.
22.5- Os cases omissos serao resolvidos pela Comlssao Permanente de Licita�ao nos termos
da legisla�ao pertinente.
23.0 DO FORO
23.1- Na hip6tese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Comarca de Acarau/CE,
excluido, qualquer outro por mais privilegiado que seja;

Acarau/CE, 12 de junho de 2016.

��e Freitas Lima
Presidente da Comissao Permanente de licita�ao
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ANEXO I - PROJETO sAs1co

OBJETO: CONTRATA�O DE SERVll;OS DE PAVIMENTA�O EM PEDRA TOSCA NA RUA DOS
CONJUNTOS; RUA 01, 02 e 03 NA LOCALIDADE DE CELSOIANDIA; RUAS 01, 02, 03 e 04 NA
LOCALIDADE DE MUCUNA; RUA JOAO EVANGELISTA ARAUJO NO BAIRRO DE BAILARINA E
RUA MANOEL SALES (CONTINUA�O) NO CENTRO, NO MUNICIPIO DE ACARAU • CE,
CONFORME PROJETO BASICO.

Acarau/CE, 12 de junho de 2016.

�n�� d; Freitas Lima
Presidente da Cornissao Permanente de Licita�ao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

PROJETO DE PAVIMENTA<;AO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DO
MUN/CfPIO DE ACARAU
RUAS DOS CONJUNTOS, 01, 02 E 03 NA LOCAL/DADE DE CELSOLANDIA;
RUAS 01, 02, 03 E 04 NA LOCAL/DADE DE MUCUNA; RUA JOAO
EVANGELISTA ARAUJO (BA/LARINA) E MANOEL SALES (CONT) CENTRO NO MUNICiPIO DE ACARAU/CE.

Local: Municlpio de Acara(J - Ceara

Fevereiro I 2016
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7 - PECAS GRAFICAS
• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Longitudinal da Rua dos Conjuntos/Celsolandia

Prancha TP - 01 / 01;

• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Longitudinal da Rua 01/Celsolandia

Prancha TP - 01 I 01;

• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Longitudinal da Rua 02/Celsolandia

Prancha TP - 01 I 01;

• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Longitudinal da Rua 03/Celsolandia

Prancha TP - 01 / 01;

• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Longitudinal da Rua 01/Mucuna

Prancha TP - 01 I 01;

• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Longitudinal da Rua 02/Mucuna

Prancha TP - 01 / 01;

• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Longitudinal da Rua 03/Mucuna

Prancha T
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• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Longitudinal da Rua 04/Mucuna
• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Joao
�ua
da
Longitudinal
P..cancba TP- 01 / 01;

Prancha TP - 01 I 01;

Evangelista

• Planta Baixa de Estaqueamento e Perfil
Longitudinal da Rua Manoel Sales (cont.)/Centro
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MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTUFICATIVO

1 - INTRODUCAO

O presente documento tem como objetivo apresentar o projeto de Pavimentai;ao em Pedra
Tosca nas Ruas do municipio de Acarau,

Acarau localiza-se ao norte do Estado do Ceara e
tem como coordenadas geograficas a latitude 02° 53'
09" (S) ea longitude de 40° 07' 12· (W). Com uma
area de 842,884 Km2, equivale a 0,57 % do territ6rio
estadual. Possui cota de 13,0m em relai;ao ao Nivel
do Mar e encontra-se a 255,0 Km da capital

!

Fortaleza.

- f\
}----._

limita-se ao Norte com

o Oceana

Atlantico; ao Sul com Marco, Moninhos, Amontada;
a Leste com ltarema; e

a

Oeste com Cruz, Bela

Cruz. (IPECE, 2011)

[!J

Esta inserido na Microrregiao Geografica do Litoral
de Camocim e Acarau junto aos municipios de
Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz,

Granja, ltarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martin6pole, Morrinhos. Tambem faz parte da
Mesorregiao Geografica do Nordeste cearense. Encontra-se na Macrorregiao de
Planejamento do Litoral Oeste - Regiao Administrativa 3. Existe ainda a divisao territorial por
regioes articuladoras de cultura, da Secretaria de Cultura do Ceara, que obedece a mesma
forrnac;ao geografica da Macrerregiao de Planejamento.
A divisao politico-administrativa de Acarau, de acordo com o IPECE (2011 ). divide o munlcl
em onze distritos: Acarau(sede), Aranau, Juritianha, Lagoa do Carneiro e Santa Fe. Possui
ainda diversas outras localidades espalhadas sobre seu territ6rio.
Rua �I Humberto Moura, N"67S, Baltro Contra
Acarau - Ceari CEP: 6258(}()()() • fone/fax: (88) 3661-1092
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2 - TERRAPLANAGEM
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2 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM
2.1 - Metodologla Adotada
Para elaborac;ao do projeto que orlentara a execucao dos servtcos de terraplenagem do- ·

PROJETO DE PAVIMENTA<;Ao EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DO MUN/C{P/0 DE
ACARAU: RUAS DOS CONJUNTOS, 01, 02 E 03 NA LOCAL/DADE DE CELSOLANDIA;
RUAS 01, 02, 03 E 04 NA LOCAL/DADE DE MUCUNA; RUA JOAO EVANGELISTA
� ARAUJO (BA/LARINA) E MANDEL SALES (CONT) - CENTRO NO MUN/CfPIO DE
ACARAUICE, no Municipio de Acarau - ceara, foram cumpridas as seguintes etapas
prlncipais:
•

Analise da area a ser regularlzada, utilizando-se o levantamento planialtlmetrico com
curvas de nlvel a cada metro;

•

Visita

ao

local,

onde

foram

estudadas

op�oes

tecnicamente

vlaveis

que

condicionassem o projeto o mais posslvel as condi<,Oes atuais do terreno;
•

Tracado dos perils longitudinais das secoes, fixando-se as cotas minimas de
terraplenagem em 0,20 m acima do greide das vias projetadas.

2.. 2 - Elementos do Projeto
lntegram o projeto de terraplenagern:
•

Planta de Estaqueamento e de colas com curvas de nlveis;

•

Plantas de Perfis Longitudlnais e Seycies Transversais.

Rua Gene<al Humbe<to Moura, N'675, 8alrro CO<ltro
Acarau - C••" CEP: 62580-000 - Fonelfax: (88) 3661-1092
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3 - PAV�MENTA!;AO
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3- PROJETO DE PAVIMENTA<;AO
3.1 - Metodologla Adotada
Para "8laborac;ao oo projeto de pavimentac;ao do PROJETO· DE PAVIMENTA<;AO"EM�··--J .. -�
PEDRA TOSCA DAS RUAS DO MUN/CfPIO DE ACARAU: RUAS DOS CONJUNTOS, 01,
02 E 03 NA LOCAL/DADE DE CELSOL.A.NDIA; RUAS 01, 02, 03 E 04 NA LOCAL/DADE DE
MUCUNA; RUA JOAO EVANGELISTA ARAUJO (BA/LARINA) E MANDEL SALES {CONT)
.: CENTRO NO MUN/CfPIO DE ACARAU/CE, no Municipio de Acarau -

ceera, foram

realizadas as seguintes etapas principais:
•

Analise das vias a serem pavimentadas;

•

Estudo topoqrafico na diretriz das vias:

•

Verificac;ao do projeto de drenagem e da oonformacao do terreno natural para o
tracado dos greides;

•

Projeto de pavimentac;ao das vias e das areas de circulac;ao;

•

Estudo de escoamento superficial e da possibilidade de erosao ou de deposlcao de
materiais em suspensao:

•

Opc;ao pela pavirnentacao:
o Pedra Tosca
o Rejuntamento: sera adotado rejuntamento com argamassa, com cimento
Portland, no trace de 1:4 (cimento, areia), para vedac;ao e fixac;ao entre das
pedras, sendo aplicado sobre a via, ap6s sua fixac;ao.

•

Os meios fios serao executados em pre-moldado de concreto

•

Calculo dos quantitativos.

3.2 - Elementos de Projeto
•

Planta de Estaqueamento, e Perfis longitudinais;

•

Quadro de quantitativos.

Rua General Humberto Moura. N'67S, 8'irro Cffltro
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4. DRENAGEM
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4-DRENAGEM

..

4.1 - Metodologia Adotada
Para elaboracao do projeto da drenagem do PROJETO DE PAVIMENTA<;.AO EM PEDRA

� TOSCA DAS RUAS DO MUN/C{P/0 DE ACARAU: RUAS DOS CONJUNTOS, 01, 1)21: 03
NA LOCAL/DADE DE CELSOL.ANDIA; RUAS 01, 02, 03 E 04 NA LOCAL/DADE DE
MUCUNA; RUA JO.AO EVANGELISTA ARAUJO (BA/LARINA) E MANOEL SALES (CONT)
- CENTRO NO MUN/CfPIO DE ACARAUICE, no Municipio de Acarali - Ceara, foram
realizadas as seguintes etapas principais:
•

Analise dos perlis das vias a serem pavlmentadas;

•

Estudo da area da bacia hidrografica;

•

Estudo de escoamento superficial e da possibilidade de erosao ou de deposiyao de
materials em suspensao:

• opcao pela drenagem:
o Sarjetas
• As sarjetas serao executadas com escava9(5es em campo aberte ate 2m e concrete
nao estrutural prepare manual.
4.2 - Elementos de Projeto
•

Planta de Detalhes da drenagem.

� �netal HumMrtoMoura, N'675, �lrro Centro
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5. ESPECIFICA<;OES DE MATERIAIS E SERVl<;OS
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5. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS
5.1 - DISPOSICOES GERAIS
5.1.1. Estas especificacoes tern por objetivo, estabelecer e determinar condi¢es
e tipos de materials a serem empregados, assim como fomecer detalhes construtivos acerca

dos services de Terraplenagem e Pavimentacao do PROJETO DE PAVIMENTA<;AO EM
PEDRA TOSCA DAS RUAS DO MUN/CfPIO DE ACARAU: RUAS DOS CONJUNTOS; 01, -·· - - •
02 E 03 NA LOCAL/DADE DE CELSOLA.NDIA; RUAS 01, 02, 03 E 04 NA LOCAL/DADE DE
MUCUNA; RUA JOAO EVANGELISTA ARAUJO (BA/LARINA) E MANOEL SALES (CONT)
- CENTRO NO MUNIC{PIO DE ACARAU/CE, no Municipio de Acarau -

ceara, Estado do

csara.
5.1.2. Os services a serem executados deverao obedecer rigorosamente aos
detalhes de projeto e especiticacoes, estando estes em plena concordancla com as normas e
recomenday0es da Associacao Brasileira de Norrnas Tecnleas (ABNT), as norrnas do ONER Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, bem como do C6digo de Obras do
Municlpio.
5.1.3. Todo Material a ser empregado na obra devera ser comprovadamente de
1• dualidade, sendo respeitadas as especifica9(ies tecnicas referentes aos mesmos.
5.2 - TERRAPLENAGEM
5.2.1. Generalidades
Na execucao dos services. serao atendidas as especificac;Oes adotadas pelo
Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, relacionadas a seguir:
DERT-ES-T

01 - 00 - Servic;:os Prellminares:

·oocumento que define a metodologia a ser empregada na execu930 dos service
preliminares no preparo de areas de imptantacao do corpo estradal. No mesmo, sao definidos
Rua GeMtal Huml>Mo Mour1, N'675. 8airro Centro
AClttau - Ceari CEP: 62580-000 • Font/fax: (88) 3661·1092
E-maff: s•infrateauraw:e.govbr S'�e: www..ac:arau.c•.gov.b<
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os tipos de services preliminares, requisitos indicados para os equipamentos. execueao,
preservacao ambiental, verificac;ao da qualldade, condlcces de conformidade e naoconformidade e os critenos de medlcao dos servlcos;"
ONER-ES

299 / 97 - Pavlmsntacao - reconformac;iio e patrolagem:

"Documento que define a slstematica a ser empregada na realizac;ao da regularizac;ao
do subleito. Neste documento encontram-se os requisites concementes a material,
equipamento, execucao e

controle de qiiafldade clos materiais -enipregados; alem dos criterios

para aceitacao, rejeic,ao e medic;ao dos services."
A reconformacao da platafonna consiste em conformar superficies nao pavimentadas,
com emprego de motoniveladora, sem adic;ao de material, mantendo-as em boas condlcoes
de trafego e drenagem. Esta operacao devera ser executada, de prefer�ncia, com a superficie
umedecida, niio se permitindo o acurnuto de material ao longo das bordas da plataforma, para
que haja liberdade de escoamento das aguas.
Serao

obedecidas,

alnda,

as

especificac;oes

complementares

a

seguir,

que

prevalecerao quando em dlscordancia com as normas do DNER.
5.3. PAVIMENTA<;.AO
5.3.1. Generalidades
Na execucao dos services, serao atendidas as especificac;oes adotadas pelo ONER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e DER - Departamento de Estradas de
Rodagem.
5.3.2 -Assentamento da Pedra Tosca
Antes de ser iniciado o assentamento, deve-se estabelecer linhas de referanci
atraves de piquetes cravados no eixo da via e nas sarjetas, para melhor controle d
declividade transversal estabelecido no projeto.
Sobre colctu1io de areia grossa sere!! executada a pavimentac;ao com cubos de
pedras nas dimensoes vanaveis. Ap6s assentamento o pavimento sera compactado
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