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RETIFIÇÃO DE EDITAL 

Ref.: 

Edital de Pregão Presencial N. 002 /2019 

Através do presente, informamos a retificação do Edital do Pregão Presencial 002/2019, 

tendo em vista o que segue: 

ONDE SE LIA 

ANEXO I 

Pregão Presencial n.° 002/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA — QUADRO DESCRITIVO, QUANTIDADE E 

CUSTO ESTIMADO. 

A presente licitação tem por finalidade o Registro de Preço para serviços de 
Tapa-Buraco com fornecimento de massa asfáltica para uso nas ruas e estradas 
vicinais do Município de Mairinque, para atender a Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos do Município de Mairinque. 

Item DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO  
TOTAL 

001 

TAPA BURACO, incluindo limpeza do 
local, preparação com demolição e 
retirada de trecho danificado, 
compactação do local, recomposição de 
bica corrida, imprimação ligante 
betuminosa e execução de capa 
asfáltica com CBUQ na espessura 
mínima de 0,04m. Demais 
especificação conforme Termo de 
Referência. 

M2  60.000 R$ 81,2667 R$ 4.876.002,00 

*Valor estimado da Licitação: R$ 4.876.002,00 (Quatro 
milhões oitocentos e setenta e seis mil e dois reais). 
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AGORA SE LÊ 

ANEXO I 

Pregão Presencial n.° 002/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA — QUADRO DESCRITIVO, QUANTIDADE E 

CUSTO ESTIMADO. 

A presente licitação tem por finalidade o Registro de Preço para serviços de 
Tapa-Buraco com fornecimento de massa asfáltica para uso nas ruas e estradas 
vicinais do Município de Mairinque, para atender a Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos do Município de Mairinque. 

Item DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

 
TOTAL 

001 

TAPA BURACO, incluindo limpeza do 
local, preparação com demolição e 
retirada de trecho danificado, 
compactação do local, recomposição de 
bica corrida, imprimação ligante 
betuminosa e execução de capa 
asfáltica com CBUQ na espessura 
mínima de 0,04m. Demais 
especificação conforme Termo de 
Referência. 

M2  60.000 R$ 81,2667 R$ 4.876.002,00 

NORMAS PARA EXECUÇÃO / MEMORIAL DESCRITIVO 

1.0 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em locais que ainda não dispõem de sistemas de drenagem, as águas pluviais 
percorrem um longo caminho pela superfície pavimentada, até serem coletadas pelas 
bocas de lobo e encaminhadas à rede de galerias. Durante este percurso, a água acelera o 
processo de deterioração do pavimento que em muitas ruas e avenidas, à exceção das vias 
recapeadas, já é antigo. Este fato, aliado ao crescente número de veículos circulando em 
nossa malha viária, resulta na abertura de buracos, demandando manutenção permanente. 
Para esta manutenção, realizamos operação tapa buracos, a saber: 

a) Tapa buraco e abertura de caixa — Consiste no fechamento do buraco na 
via pública, realizando a remoção de material na região adjacente, criando 
uma "caixa" de forma retangular ao redor do buraco. A seqüência simplificada 
da operação será: recorte do pavimento, remoção do entulho, melhoramento 
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da base e subleito (aplicação de bica corrida), 
de massa asfáltica e compactação. 

b) Área de atuação da execução do serviço —
Município de Mairinque/SP 

aplicação de ligante, aplicação 

Nas vias Urbanas e Rurais do 

O presente Memorial de especificação tem por finalidade estabelecer as diretrizes 
e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 
técnicas para execução da obra acima mencionada, devendo ser obedecidas em conjunto 
com todos os elementos e normas técnicas brasileiras específicas. 

Normas e especificações constantes neste documento. 

Normas da ABNT. 

Prescrições e recomendações dos fabricantes. 

2.0 CONDIÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS E 
METODOLOGIA DE TRABALHO 

2.1 Condições Gerais 

2.1.1 — Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações que se 
seguem, dentro das normas estabelecidas e obedecendo aos detalhes fornecidos pela 
Prefeitura Municipal de Mairinque através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos — SMOSP, doravante denominada Contratante. 

2.1.2 — Os serviços serão executados pela empresa proponente vencedora da licitação, 
que será doravante denominada Contratada. 

2.1.3 — A obra será fiscalizada por técnicos pertencentes à Contratante, que serão 
doravante denominados como Fiscalização dos Serviços. 

2.1.4 — A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade 
única, integral e exclusiva a Contratada no que concerne às obras e suas implicações 
próximas ou remotas, em conformidade ao Código Civil e demais leis ou regulamentos 
vigentes. 

2.1.5 — A Contratante designará técnicos que acompanharão as equipes de trabalho da 
Contratada durante a execução dos serviços, sendo estes técnicos pertencentes à 
Contratante ou por ela indicados e doravante denominados como Auxiliares Técnicos. 

2.1.6 — Genericamente, concreto betuminoso usinado a quente, ou simplesmente CBUQ, 
é uma mistura homogênea e convenientemente dosada de agregado mineral graduado a 
fino, material de enchimento (filer mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina 
apropriada. 
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2.1.7 — A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de 
que a Contratada examinou completamente todas as especificações e elementos, bem 
como, o memorial fornecido pela Contratante e que comparou todas as informações entre 
si, obtendo informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua 
proposta. 

2.1.8 — Não poderá alegar em hipótese alguma, como justificativa ou defesa por parte da 
Contratada, o desconhecimento, a incompreensão, dúvidas ou o esquecimento das 
cláusulas e condições do presente Memorial. 

2.1.9 — Para a execução dos serviços, a composição mínima de cada equipe de tapa buraco 
da Contratada será: 

- Para Equipamentos: 

- 01 (um) Caminhão Basculante (transporte de CBUQ e remoção de entulho) 
- 01 (um) Caminhão com tanque para aplicação de ligante (espargidor) 
- 01 (um) Rolo Compactador 
- 01 (uma) Máquina de serra para cortar pavimento 
- 01 (uma) Retroescavadeira para abertura de caixa 
- 01 (um) Compactador manual tipo "sapo". 
- Ferramentas manuais diversas (vassoura, aplicador de ligante, rastelo, picareta, 

pá, etc.) 

- Para mão de obra: 

- 02 (dois) motoristas; 
- 01 (um) operador de rolo compactador 
- 01 (um) operador de Retroescavadeira 
- 01 (um) operador de Máquina de serra para cortar pavimento 
- 04 (quatro) trabalhadores braçais 

2.2 — Mão de Obra 

2.2.1 — A mão de obra a se empregar para a execução dos serviços será sempre de inteira 
responsabilidade da Contrata, devendo ser composta por profissionais de comprovada 
competência, de acordo com a necessidade da fase em que a obra se encontrar. 

2.2.2 — A mão de obra disponibilizada para a execução dos serviços deverá ser de uso 
exclusivo da Contratada, não podendo ser utilizada para outros fins. 

2.2.3 — A Contratada deverá fornecer, obrigatoriamente, uniforme e equipamentos de 
proteção e segurança, individuais e coletivos (EPIS), para cada um de seus funcionários, 
de acordo com as Normas Técnicas e Regulamentações vigentes. 
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2.2.4 — Caso a Contratada decida substituir algum funcionário, isto deverá ser feito 
imediatamente e sem ônus adicionais para a Contratante. 

2.2.5 — A Contratada deverá apresentar pelo menos 01 (um) engenheiro responsável, pela 
execução dos serviços, emitindo uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de 
responsabilidade técnica pela realização dos serviços. 

2.2.6 — A Contratada deverá manter pelo menos 01 (um) encarregado para acompanhar 
as equipes de tapa buracos durante a execução dos serviços, que deverá possuir 
experiência comprovada em manutenção viária e fornecerá assistência técnica necessária 
aos funcionários, tendo autoridade para atuar em nome da Contratada e receber as 
instruções da Fiscalização. 

2.3 — Veículos e Equipamentos 

2.3.1 - É de responsabilidade da Contratada o fornecimento das ferramentas, das 
máquinas e dos equipamentos referidos, além de outros que se façam necessários para a 
execução dos serviços objeto deste Memorial. 

2.3.2 — Todos os equipamentos fornecidos e empregados pela Contratada deverão se 
apresentar adequados ao uso e em bom estado de conservação, manutenção e segurança 
operacional. Para os veículos, além destas exigências, não será permitido à Contratada o 
fornecer ou a utilizar modelos com mais de 05 (cinco) anos de uso. 

2.3.3 - É de responsabilidade da Contratada a manutenção de todos os equipamentos e 
veículos por ela fornecidos ou empregados para a execução dos serviços, de modo a 
garantir as condições adequadas de funcionamento, operação e segurança. O 
abastecimento de combustível dos equipamentos e veículos empregados pela Contratada 
será de sua responsabilidade. 

2.3.4 — A Contratada deverá dispor de máquinas, ferramentas e demais equipamentos 
necessários para a realização de cortes e remoção do pavimento antigo, melhoria do sub 
— leito, colocação de brita graduada, pintura com ligante e capa de CBUQ. 

2.4 — Materiais empregados na execução dos serviços 

2.4.1 — Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, 
obedecendo às especificações da ABNT, deste Memorial, e serem aprovados pela 
Fiscalização antes de sua utilização. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se 
adquirir e empregar qualquer material especificado deverá ser solicitado sua substituição, 
a juízo da Fiscalização que analisará sua qualidade, resistência, aspecto e preço. 

2.4.2 — A Fiscalização poderá, a qualquer momento, exigir a execução do ensaio de 
laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido 
um certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da 
Contratada. 
	

Ó  
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2.4.3 — A pedido da Fiscalização, a Contratada deverá fornecer à Contratante todas as 
informações que forem solicitadas sobre a execução dos serviços, materiais, 
equipamentos e mão de obra, objetos dos trabalhos. 

3.0 Método Executivo e Especificações Técnicas 

Conforme já mencionado neste Memorial, a execução dos serviços de tapa buracos 
nas vias do município consistem no tratamento da base e sub-base, aplicação de ligante 
(emulsão), aplicação de massa asfáltica e compactação, sendo que a execução deverá ser 
com transpasse de borda. 

3.1 — Operação Tapa Buraco: 

Segue abaixo a especificação dos serviços, que serão acompanhados pela 
Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal 
de Mairinque. 

3.2 — Tapa buraco e abertura de caixa 

Os serviços serão executados com a abertura de "caixa" com formato de 
quadrilátero de ângulos retos (retângulo ou quadrado), com transpasse de massa sobre a 
borda do corte no pavimento antigo. A seqüência da execução dos serviços será: 

- Abertura de caixa: Consiste no corte e retirada do pavimento (capa, base e sub-base). A 
caixa deverá ter a forma de quadrilátero de ângulos retos, sempre com os lados paralelos 
à guia próxima. 

- Melhoria e preparo do sub-leito: Os serviços consistem na execução da regularização e 
compactação do sub-leito na profundidade de 5,00 cm a fim de se obter uma superfície 
propicia para receber a camada de base. Todos os materiais, equipamentos, execução, 
controle e medição seguem as especificações do Manual de Normas Pavimentação DER-
SP, 1991, seção 3.01. 

- Base de brita graduada: Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e 
aplicação da brita graduada (bica corrida), necessários à execução de base compactada 
com espessura acabada de 10,00 cm. Todos os materiais, equipamentos, execução, 
controle e medição seguem as especificações do Manual de Normas Pavimentação DER 
— SP, 1991, seção 3.06. 

- Imprimadura ligante: Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e 
aplicação do material asfáltico. Deverão ser utilizadas emulsões asfálticas de ruptura 
rápida (RR — 1C) ou (RR — 2C), satisfazendo as exigências contidas na ABNT. 

- Camada de rolamento em CBUQ: Os serviços consistem no fornecimento, carga, 
transporte e aplicação do CBUQ, de conformidade com as normas técnicas, com 
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espessura acabada de 4,00 cm (quatro centímetros). Deverá ser efetuada uma 
sobreposição ao pavimento original de 5,00 cm, além de uma adequada compactação. 

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No caso de dúvidas, a contratada deverá procurar os esclarecimentos na Prefeitura 
Municipal de Mairinque, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, em hipótese 
alguma a Contratada tem o direito de fazer modificações nos serviços sem antes consultar 
por escrito a Secretaria em questão. A Contratada deverá realizar obrigatoriamente a 
sinalização do tráfego do local de execução dos serviços, podendo utilizar cones, 
cavaletes, balizas, pelo tempo que for necessário. É de responsabilidade da Contratada o 
ressarcimento por danos decorrente de eventuais acidentes por falha de adequada 
sinalização e de adoção de medidas de segurança no local da obra e seu entorno. Os 
encargos sociais, trabalhistas e normas de segurança do trabalho ficam ao encargo da 
Contratada. 
5.0 — A vencedora ficará obrigada a efetuar os serviços solicitados nas datas indicadas 

pela Prefeitura Municipal de Mairinque 

6.0 — Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

7.0 — A vencedora obriga-se a efetuar os serviços, em conformidade com as 

especificações descritas na sua proposta em conformidade com o MEMORIAL 

DESCRITIVO do edital, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, 

caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 

8.0 - A Prefeitura Municipal de Mairinque se reserva o direito de recusar, no todo ou em 

parte, os serviços que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato. 

9.0 — Os serviços, objeto desta licitação, deverão fazer-se acompanhar da nota fiscal 

/fatura discriminativa para liquidação. 

10 — Todas as despesas relativas à realização dos serviços correrão a custa exclusivamente 

da licitante vencedora. 

11 - A empresa vencedora deverá realizar com a melhor qualidade, os serviços 

necessários à realização do objeto. 

12 - Sanar sem ônus para a Prefeitura Municipal de Mairinque, todas as falhas técnicas 

que por ventura venha a ocorrer no desenvolvimento das atividades. 

13 — Prazo de Vigência: A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, de 

acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Federal n° 

3.931/01. 
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A EMPRESA VENCEDORA NA ASSINATURA DO CONTRATO DEVERÁ 

APRESENTAR, NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO 

DE MATERIAIS, OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) O adjudicatário será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 

contados da data da convocação, assinar o termo de contrato. 

b) Apresentar procuração com firma devidamente reconhecida em cartório 

competente, outorgando poderes ao seu representante para assinar o contrato em 

nome da empresa. 

*Valor estimado da Licitação: R$ 4.876.002,00 (Quatro 
milhões oitocentos e setenta e seis mil e dois reais). 

Mairinque, 23 de Janeiro de 2019. 

- 
Maria Eduarda Leite Amaral 

Procuradora Jurídica 

OAB/SP n° 178.633 

Glaucia Gr 
'G) 

ida de Almeida 

Pregoeira 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

