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TOMADA DE PRE<;OS NO 1105.01/2016
LICITA<;AO DO TIPO MENOR PRE<;O
GLOBAL
PARA
CONSTRUCAO
DE
POLIESPORTIVAS
SEM
OUADRAS
COBERTURA. NAS LOCALIDADES DE
ESPRAIADO E CAJUEIRO DO BOI NO
MUNICiPIO DE ACARAU
CE.
CONFORME PRQJETO BASICO.
· PROCESSO N° 1105.01/2016
Tipo da licita<;ao: Menor Prec;o Global
Forrna de Execu<;ao: Indireta - Regime: Empreitada Por Prec;o Global
Unidade Adrninistrativa: SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
A Prefeitura Municipal de Acarau - Ce, atraves da comissao Permanente de
licita<;ao, devidamente norneada pela Portaria N° 042/2016 - GAB, torna publlco
para conhecirnento dos interessados que, na data, horano e local abaixo previstos,
abrira licita<;ao, na rnodalidade Tomada de Pre<;os, do tipo menor preco global,
para atendirnento do objeto desta licita<;ao, de acordo corn as condi<;i:ies
estabelecidas neste Edita!, observadas as disposi<;i:ies contidas na Lei Federal n°
8.666/93 de 21.06.93, e suas altera<;i:ies posteriores e na Lei n° 123/2006 e suas
altera<;i:ies.

HORARIO, DATA E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO E PROPOSTAS serao recebidos em sessao
publica rnarcada para:

As 08h30rnin.

Do dia 01 de Junho de 2016
No endereco: Sala da Comissao Permanente de Licita<;i:ies, localizada Rua General
Humberto Moura, 675-B - Centro - Acarau - CE.
Constituern parte integrante deste Edital, independente de transotcao os
seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto Basico;
ANEXO II - Modelo de Apresenta<;ao de Carta-Proposta;
ANEXO III - Modelo de Planilha de Pre<;os;
ANEXO IV - Minuta do Contrato;
ANEXO V - Minuta de Declara<;ao (Artiga. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93
e inciso XXXIII do art. 7� da Constitui<;ao Federal).
1.0 DO OBJETO
Rua General Humberto Moura. N"675. 8airto Centro
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1.1- A presente licita<.;ao tern como objeto a CONSTRU�O DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS SEM COBERTURA NAS LOCALIDADES DE ESPRAIADO
E CAJUEIRO DO BOI NO MUNICIPIO DE ACARAU
CE, CONFORME
PROJETO BASICO, parte integrante deste processo.

e

de R$ 565.831,32
(quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e
trinta e dois centavos).
1.2- O valor global estimado da presente licita<.;ao

2.0 DAS RESTRI«;OES E CONDic;OES DE PARTICIPAc;AO
2.1- RESTRI<;OES DE PARTICIPA�O:
2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de
suspensao, que !hes tenham sido aplicadas, por rorca da Lei nQ 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores, e ainda;
a) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administra<.;ao Publica, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS). A Comlssao fara pesquisa no site
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis na fase do credenciamento,
devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta
situac;;ao;
b) Cumprindo penalidade de suspensao ternporarla imposta pela Prefeitura
Municipal de Acarau/CE;
c) Estejam sob falencia, concordata, dissolu<.;ao ou liquidac;;ao, fusao, cisao ou
de mcorporacao:
d) Reunidos sob forma de consorcio:
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de
6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licita<.;ao;
f) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
g) De empresas cujos s6cios ou diretores pertencarn, simultaneamente, a mais
de uma firma licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no
artigo 9°, seus incisos e paraqrafos, da Lei Federal no 8.666/93 e suas
posteriores atualiza<.;5es;
2.1.5- S6 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 pubnco ou particular, este ultimo reconhecido
firma, inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei, representer a
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licitante e praticar os atos a que se destinam, pertinentes ao certame, em nome
da licitante.
2.1.6- Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de
representacao, s6cio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual,
deverao ser apresentados juntamente com o documento de identidade,
documentos que comprovem tal conotcao (atos constitutivos da pessoa juridica,
ata de sua eleic;ao, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigac;oes em decorrencia de tal investidura.

2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:
2.2.1- Podera participar do presente certame licitat6rio pessoa jurfdica,
devidamente cadastrada na Prefeitura ou que atender a todas as condicdes
exigidas para cadastramento da Prefeitura, de acordo com o Art. 22, paraqrefo 20
da Lei 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, observada a necessarta
qualifica�o.
2.2.2- A empresa interessada em participar do referido processo, devera proceder
com a visita, atraves de seu responsavet tecruco - Engenheiro Civil - devidamente
qualificado e comprovando o vinculo com a empresa.
2.2.2.1 - 0 v[nculo do responsavel tecnlco - engenheiro civil - com a empresa
podera ser comprovado do seguinte modo:
a) Se empregado, comprovando-se o vfnculo empregaticio atraves de copla 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 service,
2.2.2.2- A visita sera efetuada no dia 27 de Maio de 2016, as 09h30min, e
somente sera valida se realizada pelo(s) profissional (is) responsavel (is)
tecnicots) da empresa, que devera ser o mesmo que conste na Certidao de
Registro e Quita�o de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA da empresa; O(s) profissional(is) responsavelils)
tecnicots) da empresa nao podera se responsabilizar por mais de uma empresa.
referida visita tecnica, as
2.2.2.3- Devera, ser agendado o comparecimento
com
antecedencla
de
ate
24
horas.
empresas participantes,
ia
2.2.2.4- Os documentos necessanos para agendamento serao os seguintes: �
da carteira do profissional responsavel tecnlco da empresa (Engenheiro Civil
realizar a visita e Certidao de Registro e Quita�o de Pessoa Juridica junto

a
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da empresa,
onde devera constar o profissional responsavel tecruco (Engenheiro Civil). Devera
os
referidos
documentos
atraves
do
e-mail
encaminhado
ser
seinfraacarau@gmail.com.
3.0 DOS ENVELOPES

a

3.1- A documentacao necessaria Habilitac;ao, bem coma as Propostas de Prec;os
Comissao de Licitac;ao, em
deverao ser apresentadas simultaneamente
e
fechados,
no
dia,
hora
e local indicado no prearnbulo
distintos,
opacos
envelopes
deste Edita!, sendo aceita ainda a remessa via postal, para o enderec;o constante
no prearnbulo deste Edital, conforme abaixo:

a

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
(IDENTIFICA<;AO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01- DOCUMENTA<;AO
TOMADA DE PRE<;OS N° 1105.01/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

(IDENTIFICA<;AO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRE<;OS
TOMADA DE PRE<;OS N° 1105.01/2016

3.2- E obrigat6ria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA
DE PRE<;OS.
3.3- Os Documentos de Habilitac;ao e as Propostas de Prec;os deverao ser
apresentadas por preposto da licitante com poderes de representacso legal,
atraves de procuracao publtca ou particular com firma reconhecida. A nao
apresentacao nao tmplicara em inabilitac;ao. No entanto, o representante nao
podera pronundar-se em name 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 Documentos de Habilitac;ao e as
Propostas de Prec;os de mais de uma licitante. Porem, nenhuma pessoa, ainda que
munida de procuracao, podera representar mais de uma licitante junto
Comissao, sob pena de exdusao sumaria das licitantes representadas.

a

4.0 DOS DOCUMENTOS DE HABILITA�O - ENVELOPE" ",

4.1- Os Documentos de Habilitac;ao deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originais ou publicacao em 6rgao Oficial, ou, ainda, por qualquer proces
de c6pia autenticada em cart6rio, exceto para a garantia, quando houver, cuj
documento comprobat6rio devera ser exibido exclusivamente em original;
Rua General Humberto Moura. N'675. Bairro Centro
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b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na
hip6tese do documento nao canter expressamente o prazo de validade, devera ser
acompanhado de dedaracao ou regulamentac;ao do 6rgao emissor que disponha
sobre a validade do mesmo. Na ausenda de tal dedaracao ou requlamentacao, o
documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data
de sua ernlssao:
c) Rubricados e numerados seouencalrnente, na ordem deste Edita!, da primeira
ultirna paqina, de modo a refletir seu nurnero exato.

a

4.2· OS DOCUMENTOS DE HABILITA�O CONSISTIRAO DE:

L

4.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por esta Prefeitura
Municipal, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade com o objeto da
licitac;ao.
4.2.2- Documento atestando o cumprimento ao estabelecido no Art. 70, inciso
XXXIII, da Constituicao federal de 1988, com firma reconhecida.
4.2.2- HABILITA�O JURIDICA:

4.2.2.1- Cedula de identidade do responsavel legal ou signatario da proposta,
4.2.2.2- Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos
ou o ultimo consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades
comerciais ou o Registro Comercial em caso de empresa individual, e no caso de
sociedade por ac;oes, acompanhado da data da assernbleia que elegeu seus atuais
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscric;ao do ato constitutivo,
acompanhado de prova da diretoria em exerdcio.
4.2.2.3- Prova de inscric;ao na:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Municipal (cartao de lnscricao do !SS).
4.2.2.4- Alvara de funcionamento.
4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicilto ou sede do licitante.
a) A cornprovacao de quitac;ao para com a Fazenda Federal devera ser feita
atraves da Certidao de regularidade de Debitos relatives a Creditos Tributaries
Federais e Dfvida Ativa da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil
na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014.

a
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b) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual
atraves de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos
Estadual;
c) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal
atraves de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos
Municipal.

devera ser feita
na Divida Ativa
devera ser feita
na Dfvida Ativa

4.2.3.2- Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de
service - FGTS, atraves de Certificado de Regularidade de Situac;ao - CRS;
4.2.3.3- Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justi<;a do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos do Tftulo
VII-A da Consolida<;ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1 ode maio de 1943." (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07 de julho de 2011.

4.2.4- QUAUFICA<;AO TECNICA:

4.2.4.1- Certidao de Registro e Quita<;ao de Pessoa Juridica junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, que conste
responsavelteis) tecnico(s) com aptidao para desempenho de atividade pertinente
ao objeto da uotacao.

4.2.5- CAPACITA<;AO TECNICA PROFISSIONAL:

4.2.5.1- Cornprovacao da proponente possuir, como Responsavel Tecnico ou em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos,
profission31l{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 licita<;ao, observando os services de maior
relevancia tecnlca, 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 surnaria de todas as concorrentes.
4.2.5.1.1- Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro
permanente:
a) Se empregado, comprovando-se o vinculo empregatfcio atraves de copia
da "Ficha ou Livro de Registro de Empregado" ou da Carteira de
Trabalho e Previdencia Social - CTPS;
sodo comprovando-se a partidpacao sodetaria atraves da c6pia do
b)
Contrato Social;
c) Se contratado, apresentar contrato de prestacao de service,

o

4.2.5.1.2- 0 profissional responsavel tecruco apresentado no ACERVO DE
CAPACIDADE TECNICA anexado pela licitante, devera obrigatoriamente constar
participar
na certidao de registro de quitacao de pessoa juridica junto ao CR
permanentemente dos servkos objeto desta licita<;ao;
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4.2.5.2- A licitante devera juntar declaracao expressa assinada pelo(s)
Responsavel(is) Tecnicofs) detentor(es) do(s) acervo(s), com firma
reconhecida, informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a mclusao de
seu(s) nome(s) na participac;ao permanente dos servic;os na condicao de
profissional responsavel tecnlco,
4.2.5.3- Atestado firmado pela Secretaria de Infraestrutura do Munidpio de Acarau
que o Profissional Responsavel Tecnico da empresa (Engenheiro Civil) tenha
efetuado visita prevla ao local onde se realizarao os services e se inteirado de
todas as condlcoes que possam orientar a elaboracao completa da proposta.
4.2.5.4- Certidao Negativa de tnadunplenda, expedida pela Secretaria de
Administrac;ao e Financ;as do Munidpio de Acarau - CE;
4.2.5.5- Dedaracao de inexistencia de fate impeditivo superveniente

a habilitac;ao.

4.2.6- QUALIFICAc;AO ECONOMICO - FINANCEIRA:
4.2.6.1- Balanc;o Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exerdcio social,
ja exigfveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta
Comercial de origem, que comprovem a boa situac;ao financeira da empresa,
vedada a sua substitulcao por balancetes ou balanc;os provis6rios, podendo ser
atualizados por fndices 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 come por socio, gerente ou diretor;
4.2.6.2- Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurfdica, no minimo dentro do prazo de validade.
4.2.6.3- Garantia de rnanutencao da proposta, no montante de R$ 5.658,31
(cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos),
correspondente a 1°/o (hum por cento) do valor estimado da licitac;ao, previsto no
item 1.2 deste Edital.
4.2.6.3.1- A garantia de maoutencao de proposta, quando nao recolhida em
moeda corrente nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a
seguir, tera o prazo de validade de 90 (noventa) dias, contado da data de entrega
dos Documentos de Habilitac;ao e Propostas de Prec;os:
a. CAU<;:$.0 EM DINHEIRO - A licitante fara a comprovacao mediante a
apresentacao de dep6sito em conta, cujos dados serao fornecidos pelo Setor de
Tesouraria do municipio. Caso no recibo de dep6sito conste o dep6sito feito em
cheque, a licitante devera juntar oedaracao em original, fornecida pelo B CO
a
confirmando a compensacao do cheque, e a liberac;ao do valor na con
Prefeitura, conforme dados fornecidos.
Rua General Humberto Moura. N°675. Bairro Centro
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b. CAUy4.0 EM TITULO DA DIVIDA PUBLICA - Titulos da Divida Publica, devendo
estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidai;ao e de cust6dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministerio da
Fazenda, com exce<;ao dos Titulos da Divida Agraria.
c. FIAN<;A BANu\RIA - A licitante entreqara o documento original fornecido pela
Instituii;ao que a concede, no qual constara:
1. BENEFICIARIO: Prefeitura Municipal de Acarau

2. OBJETO: Garantia de participacao na Tomada de Prei;os de n° _._J_
3. VALOR:
4. PRAZO DE VAUDADE: 90 (noventa) dias
s. Que a liberai;ao 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.

4.2.6.3.2- A garantia de manuteni;ao de proposta sera liberada ate 5 (cinco) dias
utels ap6s esgotada as fases de habilitai;ao (Documentos de Habilitai;ao) ou de
classificai;ao (Propostas de Prei;os), para as empresas inabilitadas ou
desclassificadas, ou ap6s a adjudicai;ao, exceto para a vencedora da licitai;ao, que
sera liberada no mesmo prazo, ap6s a data de assinatura de Contrato, ressalvado
o disposto ao subitem 9.2 do Edita!.
4.2.6.3.3- Para efeito da devolucao de que trata o subitem anterior, a garantia
prestada pela LICITANTE, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

L

4.2.6.4- Certidao Simplificada e Espedfica da Junta Comercial.
4.3- A licitante devera fornecer, a titulo de informai;ao, nurnero de telefone, fax, e
pessoa de contato, preferencialmente local. A ausenda desses dados nao a
tornara inabilitada.
4.4 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
no Envelope no OJ (Documentos de Habilita¢o}, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serao
considerados inabilitados, nao se admitindo complementai;ao posterior, salvo
disposto no item 4.4.1
4.4.1 Na forma do que dispoe o art. 42 da Lei Complementar no 123, de
14.12.2006, a comprovai;ao da regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.
4.4.1.1 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, par
participa¢o neste procedimento licitat6rio, deverao apresentar
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documenta(;ao exigida para efeito de comprova¢o de regularidade fiscal, mesmo
que ests apresente alguma restri¢o.
4.4.1.2 Havendo alguma restri¢o na comprova(;ao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 05 (cmco) dias uteis (lei n" 147, 07.08.2014), contado a
pattir do momento em que o proponente for dec!arado o vencedor do certame,
para regulariza(;ao da documenta¢o, pagamento ou parcelamento do debito, e
emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de cettidao
negativa.
4.4.1.3 A nao-regulariza(;ao da documenta¢o, no prazo previsto no item anterior,
implicara decadencia do dire/to contrata�ao, sem preJufzo das san(;oes previstas
no art 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado a Administra(;ao convocar as
lidtantes remanescentes, na ordem de c/assifica�ao, para a assinatura do
contrato, au revogar a licita¢o.

a

4.4.1.4 Sera inabilitado o licitante que nao atender as exigencias deste edital
referentes a tase de habilita(;ao, bem coma apresentar as documentos defeituosos
em seu cootetido e forma, e ainda, a ME ou EPP que nao apresentar a
regu/ar/za¢o da documenta¢o de Regularidade Fiscal no prazo definido no item
"4.4.1.2" acima.

5,0 DA PROPOSTA DE PRE<;O - ENVELOPE "B"
5.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma,
preenchidas em duas vias datilografadas/digitadas ou tmpressas por qualquer
processo rnecanlco, eletronlco ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
entregue em envelope lacrado.

5.2- AS PROPOSTAS DE PRE<;OS DEVER.AO, AINDA, CONTER:
5.2.1- A razao social, local da sede e o numero de inscric;ao no CNPJ da licitante;
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- Indicac;ao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta)
dias, contados da data da apresentacao das mesmas;
5.2.4- Pr�o total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos bem como
o valor global da proposta por extenso, ja consideradas, no mesmo, todas as
despesas, inclusive tributos, mao-oe-obre e transporte, incidentes direta ou
indiretamente no objeto deste Edital;
5.2.5- Na elaboraceo da Proposta de Pr�o, o licitante devera observar as
seguintes condicoes: Os prec;os propostos deverao incluir todos os custos diretos e
indiretos, tais como: materiais, custo horano de utilizac;ao de equipamentos, maoRua General Humberto Moura, N"675. Bairro Centro
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de-obra, encargos socials, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes,
seguros e lucro.
5.2.6- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que
porventura deixar de explicitar em sua proposta.
5.2.7- Ocorrendo divergencia entre os valores propostos, prevalecerao os
descritos por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitano e
total, prevetecera o valor unltarto,
5.2.8- Dedaracao de que assume inteira responsabilidade pela execucao dos
servic;os, objeto deste Edital, e que serao executados conforme exigencia editalfcia
e contratual, e que serao iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servic;o.

6.0 DO � OCESSAMENTO DA UCITAc;AO
6.1- A presente Licitac;ao na modalidade TOMADA DE PRE�OS 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, acresomos ou supressoes ou esclarecimento sabre o conteudo dos
mesmos.
6.3- Os e.sclarecimentos, quando necessaries e desde que solicitados pela
Cornlssao deste Munidpio, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.

L

6.4- E facultado a Cornissao ou autoridade superior, em qualquer fase da
Licitac;ao, promover diligencia destinada a esdarecer ou complementar a instruc;ao
do processo, vedada a inclusao de documentos ou lntormacoes que deveria
constar originariamente da proposta.
6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo
licitat6rio, que sera assinada pela Cornlssao de Licitac;ao e os licitantes presentes,
conforme dispoe § lg do art. 43 da Lei de Licitac;oes.
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitac;ao e a
proposta de prec;o, sera realizado simultaneamente em ato publico, no dia, hora e
local previsto neste Edital.
6.7- Para a boa conducao dos trabalhos, os licitantes deverao se fazer representar
por, no maxlmo, 02 (duas) pessoas.
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6.8- Os membros da comissao e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes
como representantes dos concorrentes, exarnlnarao e rubricarao todas as folhas
dos Documentos de Habilita<;ao e Propostas de Precos apresentados;
6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO, "B"
"PROPOSTA DE PRE<;OS", proceder-se-a com a abertura ea anause dos envelopes
referentes documenta<;ao.

a

6.10- A Comissao podera, ao seu exclusivo cnteno, proclamar na mesma sessao, o
resultado da habilita<;ao, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados;
6.11- Divulgado o resultado da habllitacao, a Cornlssao, ap6s obedecer ao
disposto no art. 109, inciso I, alinea "a", da Lei de Licita<;5es, 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 pelas licitantes presentes.
6.13- Divulgac;ao do resultado do julgamento da proposta de precos e observanda
ao prazo recursal previsto no art.. 109, inciso I, alfnea "b", da Lei n2 8.666/93.
6.14- Apos a fase de habilita<;ao, nao cabe desistencia de proposta, salvo motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licita<;ao.
7.0 DOC

ERIO DE lULGAMENTO,e___

A) AVAUA�O DOS DOCUMENTOS DE HABILITA�O - ENVELOPE "A"

L

a

7.1- Compete exclusivamente
comssao avaliar o mento dos documentos e
informac;5es prestadas, bem como julgar a capacidade tecnka, economica e
financeira de cada proponente e a exequibilidade das propostas apresentadas.
7.2- A habilita<;ao sera julgada com base nos Documentos de Habilita<;ao
Habilita<;ao Jurfdica,
apresentados, observadas as exigencias pertinentes
Fiscal
e
Tecnica
e
a
Qualifica<;ao
Economica
Trabalhista,
Qualifica<;ao
Regularidade
e Financeira.

a

B) AVALIAc;AO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B"

7.3- A presente licita<;ao sera julgada pelo crlterto do menor preco, conforme
inciso I, § 1 o do art. 45 da Lei das Licita<;5es.
7.4- Serao desclassificadas as propostas:
7.4.1- Que nao atenderem as especifica<;5es deste Edita! de Tomada de Prec;os;
Rua General Humberto Moura, N"675. Bairro Centro
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7.4.2- Que apresentarem precos unltarlos irris6rios, de valor zero, ou precos
excessivos ou inexequivers (na forma do Art. 48 da Lei de Licitac;5es), ou
superiores ao valor estimado para esta licitac;ao, constante do item 1.2 deste
edital;
7.4.3- Que apresentarem condic;oes ilegais, ornlssoes, erros e divergencia ou
conflito com as exigencias deste Edita!;
7.4.4- Na proposta prevalecera, em caso de dlscordancla entre os valores
nurnencos e por extenso, estes ultimos.
7.4.5- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta
Tomada de Prec;os, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;
7.4.6- Os erros de soma e/ou multiplica<;ao, bem como o valor total proposto,
eventualmente, configurado nas Propostas de Prec;os das proponentes, serao
devidamente corrigidos, nao se constituindo, de forma alguma, como motivo para
desclassifica<;ao da proposta.
7.4.7- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como crlterto de
desempate a classificac;ao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado outro
processo.
7.4.7.1- Entende-se por empete aquelas situai;oes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
ate 10% (dez por cento) superior ao melhor prex:
7.4.7.2- Para efeito do disposto no 7.4.7.1, ocorrendo o empate, proceder-se-s da
seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem c/assificada podera
apresentar proposta de preco inferior aque/a considerada vencedora do certame,
no prazo de qufnze minutos, sob pena de preclusao, situai;ao em que sera
adjudtcado em seu favor o objeto licitado;
II - Nao ocorrendo a contrata¢o da mfcroempresa ou empress de pequeno
porte, na forma do inciso I deste item, serao convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hip6tese do item 7.4.7.1 deste Edita!, na ordem
c/assificatoria, para o exerckio do mesmo dire/to, tsmbem todos no prazo de
quinze minutos cada, sob pena de preclusao;
Ill - no caso de equiva/encia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
item 7.4.7.2, inciso I deste Edita!, sera rea/izado sorteio para definir aque/e que
primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.4.7.3- Na hip6tese da nao-contrata¢o nos terrnos prevtstos no item 7. .2
deste Edita!, o objeto /idtado sera adjudicado em favor da proposta originalm
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vencedora do certame.
7.4.7.4 - O disposto no item 7.4.7.2 somente se ap/tcara quando a melhor oferta
inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

7.4.9- Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRE(;O GLOBAL entre as
licitantes classificadas;
7.4.10- De conformidade com o parecer da CPL, nao constituira causa de
inabilita<;ao nem de desclassmcacao da proponente a irregularidade formal que
nao afete o conteudo ou a idoneidade da proposta e/ou documentacso:

8.0 DA ADJUDl

C,\O E DA HOMOLOG_A«;AO

8.1- A Homologa<;ao e a Adjudica<;ao da presente licita<;ao ao licitante vencedor
sera efetivada mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem classiflcatoria,
depois de ultrapassado o prazo recursal.
8.2- A Homologa<;ao desta licita<;ao e a Adjudica<;ao do seu objeto em favor da
licitante cuja proposta de precos seja classificada em primeiro lugar sao da
cornpetenda da SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE.
8.3- 0 SECRETI\RIO DE DESPORTO E JUVENTUDE se reserva o direito de nao
homologar e revogar a presente licita<;ao, por razoes de interesse pubuco
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer
escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito.

9.0 DO CONTRATO
9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente
Tomada de Pre<;os, que devera ser assinado pelas partes no prazo de OS (cinco)
dias consecutivos, a partir da data de convocacao encaminhada
licitante
vencedora.

a

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<,;1io, ficando sujeita as penalidades previstas no item 18.1, sub-alinea "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 licita<;ao,
que serviram de base ao processo licitat6rio.

a

9.4- 0 prazo de convocacao a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma (mica
prorroqaceo com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e esde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Adrnlnistracao.
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9.5- E facultado a Admintstracao, quando o convocado nao assinar o "Termo de
Contrato" no prazo e condicoes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, obedecendo a ordem de classificacao estabelecida pela Cornlssao,
para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condlcoes propostas pelo primeiro
colocado, ou revogar a licita<;ao consoante preve a Lei n11 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.

10.0DOSP�S

10.1- Os services objeto desta licita<;ao deverao ser executados e conclufdos ate
180 (cento e oitenta dias), contados a partir do recebimento da ordem de service,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

L

10.2- Os pedidos de prorroga<;ao deverao se fazer acompanhar de um relat6rio
circunstanciado e do nova cronograma ffsico-financeiro adaptado as novas
condi<;oes propostas. Esses pedidos serao analisados e julgados pela fiscaliza930
da Secretaria de DESPORTO E JUVENTUDE da Prefeitura Municipal de Acarau.
10.3- Os pedidos de prorrooacao de prazos serao dirigidos a Secretaria de
DESPORTO E JUVENTUDE, ate 10 {dez) dias antes da data do termino do prazo
contratual.

10.4- Os atrasos ocasionados par motive de torca maier ou caso fortuito, desde
que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de
DESPORTO E JUVENTUDE da Prefeitura Municipal de Acarau, nao serao
considerados coma inadimplemento contratual.

11.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

L

11.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condi<;oes
necessartas ao pleno cumprimento das obriga<;oes 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 ocorrenda relacionada com a
execucao do objeto contratual, diligenciando nos cases que exigem providenclas
corretivas;
11.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

12.0 DAS OBRIGA@ES DA CONTRATADA
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12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condlcoes e prazos
estabelecidos nesta Tomada de Pre�os, no Termo Contratual e na proposta
vencedora do certame;
12.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade
com as obriga�oes assumidas, todas as condlcoes de habilita�o e qualifica�o
exigidas na Lei de Licita�oes;

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 e a boa prestacso dos services:

12.s- Facilitar a a�o da fiscaliza�ao na inspecso dos services, prestando,

prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

12.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Acarau, mesmo no caso de
ausenda ou orntssao da flscallzacao, indenizando-a devidamente por quaisquer
atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execucao do
contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou rnandatanos
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
disposi�oes 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 informa�oes especificadas no paraqrafo anterior, a nao
ser para fins de execucao do contrato;

12.8- Providenciar a imediata correcao das defldenclas e/ ou irregularidades
apontadas pela CONTRATANTE;

12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, tarnbem, de sua

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,
incidam sobre a prestacao dos services contratados inclusive as contnbukoes
previdendanas flscals 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 lnadlmplencla da CONTRATADA, com reterencla as suas obriga�s, nao
se transfere a Prefeitura Municipal de Acarau:

12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda oocumentacso r erente ao
pagamento dos tributos, seguros, encargos sooats, trabalhistas e pr v enclartos
relacionados com o objeto do CONTRATO;
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12.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem
causados a Uniao, Estado, Munidpio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos
servicos:
12.12- Respeitar as normas de sequranca e medicina do trabalho, previstas na
Consolldacao das Leis do Trabalho e legisla<;ao pertinente;
12.13- Responsabilizar-se pela adocao das medidas necessarias a protecao
ambiental e as precaucoes para evitar a ocorrencia de danos ao meio ambiente e
a terceiros, observando o disposto na legisla<;ao federal, estadual e municipal em
vigor, inclusive a Lei no 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;
12.14- Responsabilizar-se perante os orgaos e representantes do Peder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por a<;ao ou omtssao
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;
13.0 DA DURAc;AO DO CONTRATO

13.1· o contrato tera um prazo de vigencia a partir da data da assinatura ate 180
(cento e oitenta 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 DAS CONDI OES DE PAGAMENTO

14.1- A fatura relativa aos services mensalmente prestados devera ser
apresentada a Secretaria de DESPORTO E JUVENTUDE, ate o 100 (deorno) dia util
do mes subseqOente a realiza<;ao dos services, para fins de conferencla e
atestacao da execucao dos servlcos,
14.2- A fatura constara dos servlcos efetivamente prestados no penodo de cada
mes civil, de acordo com o quantitative efetivamente realizado no mes, cujo valor
sera apurado atraves de medi<;ao;
14.3- Caso a medi<;ao seja aprovada pela Secretaria de DESPORTO E JUVENTUDE,
o pagamento sera efetuado ate o 30° (trlqesimo) dia apos o protocolo da fatura
pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de

Acarau,

15.0 DA FONTE DE RECURSOS

15.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotacao
orcamentarta no 10.01-27.812.0004.1.029, elemento de despesa n° 4.4 0.51.00.
16,0 DO REAlUSTAMENTO DE PRECO
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16.1- Os precos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a
contar da data da apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze)
meses, os precos contratuais poderao ser reajustados, tomando-se por base a
data da apresentacao da proposta, com base no INCC - indice Nacional da
Construcao Civil ou outro equivalente que venha a substituf-lo, caso este seja
extinto.

17.0 DAS ALTERAc;� CONTRATUAIS

L

17.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi<;oes contratuais,
acrescirnos ou supressoes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de
25°/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o
disposto no§ 12, art. 65, da Lei n2 8.666/93 e suas atteracoes posteriores.

18.0 DAS ANCOES ADMINISTRATIVAS --18.1- Pela inexecu<;ao total ou parcial das obriga<;oes assumidas, garantidas a
CONTRATADA, as seguintes
previa defesa, a Administra<;ao podera aplicar
san<;oes:

a

a) Advertencia.
b) Multas de:
b.1) 10,0°/o (dez por cento) sabre o valor contratado, em caso de recusa da
licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de OS (cinco) dias uteis,
contados da data da notifica<;ao feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3°/o (tres dedmos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do
Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto contratual, ate o limite de 30
(trinta) dias;
b.3) 2,0°/o (dais por cento) cumulativos sabre o valor da parcela nao cumprida do
Contrato e resctsao do pacto, a criteria Secretaria de DESPORTO E JUVENTUDE de
Acarau - Ce, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos
produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nestas dausulas serao descontados "exofficio" da CONTRATADA, mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura
de credito em seu favor que mantenha junto a Secretaria de DESPORTO E
JUVENTUDE de Acarau - Ce, independente de notifica<;ao ou mterpetacao judicial
ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licita<;ao e impedimenta de
contratar com a Administra<;ao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declara<;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra<;ao
Publica, enquanto perdurarem os motives determinantes da puni<;ao ou ate que a
CONTRATANTE promova sua reabilita<;ao.

19.0 DAS.RESCISOES CONTRATUAIS
19.1- A resosao contratual podera ser:
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19.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos cases
enumerados nos incises I a XII do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93;
19.3- Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autonzacao escnta e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no orocesso
licitat6rio, desde que haja conventenda da Administra<;ao;
19.4- Em caso de resdsao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos
prejufzos regulamentares comprovados, quando os houver sefrido;

L

19.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as
consequences previstas no art. 80, incises I a IV, ambos da Lei no 8.666/93.

20.0 DOS RECURSOS ADMINISTRATIV=O=S,,___
20.1- Os recurses cab1veis serao processados de acordo com o que estabelece o
art. 109 da Lei n° 8666/93 e suas alteracoes.
20.2- Os recurses deverao ser interpostos mediante peti<;ao devidamente
arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida a Comissao
de Licita<;ao da Prefeitura Municipal de Acarau,
20.3- Os recursos serao protocolados na Secretaria de DESPORTO E JUVENTUDE
de Acarau - Ce, e encaminhados a Cornissao de Licita<;ao.

21.0 DAS DISPOSI«;OES FINAIS
21.1- A apresenta<;ao da proposta implica na aceltacao plena das condlcoes
estabelecidas nesta TOMADA DE PRE<;OS.
21.2- Esta licita<;ao pcdera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia
util subseqGente, na mesma hora e local.
21.3- Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se a comissao
de Licita<;ao, na sede da Prefeitura Municipal de Acarau, durante o perfodo das
8:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta-feira.
21.4- Conforme a legisla<;ao em vigor, esta licita<;ao, na modalidade Tomada de
Precos podera ser:
a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em
qualquer fase do processe;
b) revogada, por conveniencla da Administra<;ao, decorrente
superveniente, pertinente e suficiente para justificar o ato;
Rua General Humberto Moura, N"675, Bairro Centro
AcaraO -Ceara CEP: 62580-000. Fone/fax: (88) 3661-1092
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21.5- Os casos omissos serao resolvidos pela Cornlsseo Permanente de Licitai;ao
nos termos da legislac;ao pertinente.

22.0-

RO

22.1- Fica eleito o foro da Comarca de Acarau - Ce, Estado do Ceara, para dirimir
toda e qualquer controversia oriunda do presente edital, que nao possa ser
resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
Acarau/CE, 11 de maio de 2016.

L
Francisca

t

oneide de Freitas Lima

Presidente da comtssao Permanente de Licita<;ao
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ANEXO I - PROJETO BASICO

Acarau/CE, 11 de maio de 2016.

s::��e de Freitas Lima
Presidente da Comissao Permanente de Licita�o

L
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CONSTRU(:AO DE QUADRA SEM COBERTURA
ACARAU-CE
(LOCALIDADE ESPRAIADO)

OUTUBRO - 2015
ACARAU-CE
Rua General Humberto Moura, n°67S- Centro- Acanm- Ceani
CNPJ 07.547.821/0001-91 Fone-(088) 3661-1469 Cep. 62.580-000
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1. INTRODU«;AO

O presente documento tern como objetivo apresentar o projetO de c� de Qwdra Coberta, na localidade
de Espraiado, no municipio de Acarau - Ceara.

Acaran localiza-se ao none do Estado do Ceara e tem
como coordenadas geograficas a latitude 2• 53' 08" (S)

e a longitude de 40" 07' 12" (W). Com uma 4rea de
842,88 Km2, equivale a 0,57% do territorio estaduaL

Possui uma altitude mddia de 13,0m em rel�o ao
Nfvel do Mar e encontra-se a 255,10 Km da capital

Limita-se ao None com o Oceano Atlfultico; ao Sul com
os municipios de Amontada, Marco e Mouiohos; a

Leste com o municlpio de ltarema; e a Oeste com os
municlpios de Bela Cruze Cruz. (IPECB, 2010).
Esta inserido na Microrregilio Geognifica do Litoral de

Camocim

e

Acarau

junto

aos

munic!pios

de

Barroquinha, Bela Crux, Camocim, Chaval, Cruz,
Gnmja, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Mam>,
Martin6pole,

Morrinbos.

Tambem

Mesorregillo

Geografica

do

faz parte da

Nonleste

cearense.

Eacomra-se na Macrorregiao de Plaoejamento do

L

Litoral Oeste - Regi!o Administrativa 3. Existe
ainda a divisao territorial por regioes articuladoras de

cultura, da Secretaria de CuJtura do Ceara, que obedece

a mesma f� geografica da Maaomgillo de
Planejamento.

A divisao politico-administrativa de Acarau, de acordo
com o IPECE (20 I 0), divide o municlpio em quatro
dislritos:
Acanw (Sede), Aranad, Juritiarua e Lagoa do Carneiro. Possui ainda diversas outras localldades espalhadas
soore seu territ6rio. 0 municfpio esta a 255 km de Fortaleza e o seu acesso, a partir da capital, pode ser feito

�ves da CE-085, BR-222, seguindo pela CE-354 e pelas BR's 402 e 403.
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2.

ESPECIFICA(;:OES TECNlCAS

2.1. Servi� Prdiminares

Correrao por eonta exclusiva da Empreiteira a execu�o e todas as despesas com as instal� provisorias
das obras, tais como:

-Tapumes;
- Placas da Obra;

-Abertura e � de caminhos e acessos;
- Maquinas, equipamentos e ferramenlas necessarias A exec�o dos services;

- Locaeao da obra;
- Barrac6es para dep6sitos e alojamentos;
- lnstal� sanitarias para operarios.

Correna igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de carater geral ou legal que incidam
diretamente sobre o custo das obras e services, tais como:
- Despesas adminis1ralivas da obra;

- Consumos mensais de agua, energia eletrica e telefone;

- Transportes intemos e extemos;
- Ensaios ou testes exigidos pelas oormas tecoicas brasileiras.
Todas as instala9l!es que compOem o canteiro de obras deverio ser mantidas em permanente estado de

limpe:za, higiene e cooserv�o. A empreiteira tomara todas as p�s e cuidados no sentido de garaotir a
estabilidade de predios vizinhos, �s e redes que possam ser atiogidas, pavime� das .lreas
adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execu�o de todas as etapas da obra.
2.2. Loca�o da obra

A l�o senl de respoosabilidade do construtor. Havendo discrepancies entre as coodi� locais e os

elementos do projcto a ocorrencia devenl ser objeto de comuoi� por escrito A fiscaliza�Ao, a quern
competinl deliberar a respeito.
A ocorraocia de erro na l� da obra implicanl para o construtor oa obriga,;Ao de proceder, com onus
exclusive p8111 si, as demoli9l!es. modificecees e/ou reposi9l!es que se tomarem oecessarias, a julzo da
�· sem que isso implique em altera,;Ao no prazo da obra.
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2.3. Movlmeotos de Terra - Escava�
As cavas para fun�Oes previstas abaixo do nlvel do terreno seri!o executadas de acordo com as indi�s

constantes do projeto de funda¢es com as dimensoes de 0,4 m L x 0,60 m H, demais projetos da obra e com
a oatureza do terreno enconttado e volume de material a set deslocado.
3.

Th'FRAESTRUTURA

3.1.1. Concretes
As 6mda'j>lles diretas do tipo

sapam e vigas em concreto, sera urilizado concreto cicl6pico na base de suporte

para apoio des vigas baldrame na area interna da quadra e alvenaria de sustenta�o das arquibancadas evitando
o contato direto entre o solo e os elementos em concrete annado. 0 cooereto estrurural sera para utilizado nas

sapatas e vigas baldrame, obedecendo na exeeucao todos os detalhes e prescrieoes do projeto es1rutural e da
norma da ABNT. 0 concrete cicl6pico a set usado em funda¢es seni consti1llJdo de concrete simples,
prepando a parte, em cuja massa, por ocasi!o do �nto nas formas, sera paolatinamente incorporada
certa quantidade de pedras de m!o, em quantidade nao superior a 30% (trinta por ceoto) do volume total. Estas
pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pela massa de concrete simples.
O concreto para as sapatas

devera apresentar resistencia

minima

a compressao de

25MPa, sendo o

coosumo mfnimo de cimeo.to de 200Kg (4 sacos) por mew cubico. O concrete estrutural a set empregado na
CJC�

de

saparas, vigas baldrame tera a resist&cia

indicada no projeto esttutural e obedecera, na sua

conf� e emprego, As mesmas condi,;Oes determinadas pelas normas para o concrete armado da

3.1.2. Lastro de conCffto

No fundo das cavas destinadas As fund390es diretas (blocos, sapatas, vigas de fun� ou radiers)

sera

executada uma camada de concrete de regulari�o. no tra�o 1:4:8 (cimento: areia: brita). As

dimensees deste lastro, em planta, ser!o as mesmas do elemento de fun� que ele vai receber e a espessura
de, no mlnimo, 5 (cinco) centfmetros ou o que for determinado no projeto estrutural e/ou especifica¢es.

4.

PAREDESEPAINEIS

4.1.1. Alvenarla de tijolo certmico
Seriio executadas obedecendo a localiza�, dimensOes e alinbamentos indicados nos projetos. As espessuras
referem-se as paredes depois revestidas. Caso as dimensOes dos tijolos condicionem a pequenas alt� da
espessura, varia'j>lles da ordem de 1,5 cm podetn ser admilidas, com amo� por escrito da fiscali�io.
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