
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 20110003/METROFOR/CCC

OBJETO:  LICITAÇÃO  DO  TIPO  MENOR  PREÇO  PARA  AS  OBRAS  DE 
CONSTRUÇÃO  DAS  ESTAÇÕES  METROVIÁRIAS  DE  PADRE  CÍCERO  E 
JUSCELINO KUBITSCHEK, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE.

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, por intermédio 
da  Comissão  Central  de  Concorrências  -  CCC,  apresenta  a  resposta  ao 
questionamento de licitante, cujo teor transcrevemos abaixo:

PERGUNTA 01: 
Conforme “NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – CORRIGENDA”, se faz necessária 
apresentação  de  carta  fiança  para  a  concorrência  acima citada,  no  entanto  vimos 
através deste solicitar esclarecimentos sobre VALOR DA CARTA FIANÇA E PRAZO 
DE VALIDADE DA MESMA. 

RESPOSTA 01:
NA "NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – CORRIGENDA" , consta a informação 
que  não  será  necessário  apresentar  GARANTIA  DE  MANUTENÇÃO  DE 
PROPOSTA, portanto não temos que falar em valor e validade da carta fiança para 
participação na concorrência.

PERGUNTA 02:
De acordo com o ADENTO N° 01 do EDITAL da referida concorrência, no subitem "d)" 
do item 5.2.3.4.1) refere-se ao tipo de fundação exigida pelo edital. Com isso queremos 
saber se o tipo de estaca descrita abaixo atende os requisitos do mesmo: 

• 18  ESTACAS  TIPO  FRANKI  D=520mm  COM  PROFUNDIDADE  MÉDIA  DE 
10m, TOTALIZANDO 3.600,00m.

• DESCRIÇÃO  DO  SERVIÇO  de  acordo  com  a  CERTIDÃO  DE  ACERVO 
TÉCNICO:  Mobilização  interna  e  externa  do  bate  estaca  Franki  (04  BATE 
ESTACA) - 4 und; Estaqueamento com Franki D=520mm, inclusive bulbo - 18 
estacas por base com profundidade média = 10m (Ferragem por estaca = 6 o 
20mm e 4 o 10mm soldado) - 3.600,00 m.

RESPOSTA 02:
Em resposta ao questionamento sobre o subitem "d" do item 5.2.3.4.1 do adendo N° 1 
referente ao tipo de fundação exigida pelo edital, onde é perguntado sobre o tipo de 
estaca requerida, temos no edital:
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Execução de fundação em estaca pré moldada e/ou em estaca hélice contínua e/ou 
estaca  raiz,  com  diâmetro  igual  ou  superior  a  150,00  mm  (cento  e  cinquenta 
milímetros).

O método de estaqueamento da estaca Franki onde se insere um tubo no solo através 
de um bate-estaca para depois se concretar não é semelhante a nenhum dos métodos 
mencionados no item "D" do Adendo N° 1 do edital,  por consequência este tipo de 
estaca não atende ao solicitado no edital.

Fortaleza, 09 de janeiro de 2012.

A COMISSÃO
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