
 
 
 
 

 
             

PROJETO BÁSICO 
 

 

01 – OBJETO: 
 

Contratação de empresa para execução dos serviços de DRENAGEM, TERRAPLENAGEM e 

PAVIMENTAÇÃO das RUAS VANDA CIDADE  E PE. FRANCISCO ARAKEN. 
 

02 -  SITUAÇÃO ATUAL: 
 

A rua Pe. Francisco Araken encontra-se com pavimentação danificada, necessitando apenas de 

reforma do pavimento, a drenagem local necessita também de mais algumas captações. Já a rua 

Vanda Cidade necessita de pavimentação, e, também a execução de um bueiro na via, para eliminar 

os empoçamentos constantes. 
  

 03 - SOLUÇÃO PROPOSTA: 
 

Faz-se necessário à realização de procedimento licitatório, fundamentado nas disposições contidas 

na Lei Nº 8.666 de 21.06.93, publicada no DOU de 22.06.93, e com as suas modificações 

posteriores, objetivando a seleção de empresa para a execução do objeto mencionando no item 01 

deste Projeto Básico. O presente projeto tem como finalidade atender a esta população, dotando sua 

área de boas condições de infra-estrutura, prevendo um terrapleno da via em questão, que objetiva a 

conformação do leito com correção no seu greide e uma reforma de pavimentação em pedra tosca 

que beneficiará tanto a passagem de veículos e pedestre como os moradores que nela habitam, 

como também a pavimentação dos locais que se encontram em terreno natural e execução de bueiro 

para drenar os empoçamentos.  
 

04 – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 
 

O prazo de execução da obra será de 90 (sessenta) dias. 
 

05 – A MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  
 

A modalidade da licitação será de TOMADA DE PREÇO, em função do valor máximo estimado da 

contratação, e fundamentada no Inciso I do Art. 23 da Lei Nº. 8.666 de 21.06.93. 

 
06 – REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA:  
 

O Objeto desta contratação será executado em regime de Empreitada por Preço Unitário, por tratar-

se da execução da obra por preço certo de unidades determinadas. 

 

 



 
 
 
 

 
             

07 – COMPONENTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 
 

Além do Projeto Básico, são partes integrantes do Edital: 

 Orçamento detalhado contendo de cada item a especificação do Grupo/Sub-Grupo/Serviço, 

a quantidade, a unidade, bem como o preço unitário, o preço total do item e do grupo em 

algarismo, e o preço global máximo da obra; 

 Cronograma Físico-Financeiro, onde estão delineados os prazos de execução das etapas e 

serviços e os valores correspondentes a serem pagos pela SER V; 

 Especificações Complementar ou Memorial Descritivo, contendo o detalhamento dos 

serviços a serem executados, inclusive dos materiais que serão utilizados; 

 Projetos. 
 

08 – PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA:  
 

 Pavimentação em pedra tosca.  
 

09 – VALOR GLOBAL MÁXIMO DA OBRA: 

 
R$ 226.029,58 (Duzentos e vinte e seis mil e vinte e nove reais e cinqüenta e oito centavos). 
 

10 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta da Fonte de Recurso da SER V. 

 
                                                                   Fortaleza, 21 de Junho de 2012.  

 


