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LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 089/2022
 
 

Drenagem pluvial e pavimentação sustentáveis, em ruas do perímetro urbano do bairro Vila Nova. O
projeto desenvolvido para a área do bairro Vila Nova envolve a pavimentação de ruas, a implantação
de elementos SuDS (Sistema de Drenagem Sustentável) ao longo dos passeios e a revitalização de duas
áreas públicas. A solução de pavimentação adotada no bairro considerou majoritariamente o emprego
de piso intertravado do tipo paver, caracterizado como um pavimento flexível intertravado, constituído
por blocos de concreto convencional com juntas alargadas de modo a permitir a infiltração da água
superficial. Considerando as características preexistentes da área de estudo, alguns segmentos de vias
foram concebidos com revestimento asfáltico, para homogeneização de segmentos não contíguos já
dotados de pavimento asfáltico e em trechos com rota de transporte coletivo. Os elementos SuDS, por
sua vez, têm por função principal servir de pequenos reservatórios distribuídos ao longo dos passeios e
nas áreas públicas projetadas, retardando o escoamento das cheias, realizando um acúmulo inicial e
posterior esvaziamento lento para o sistema de drenagem convencional.

 
 

ESCLARECIMENTO I
Recebido em 02 de maio de 2022 às 11h40min 
 
1. O item 4.5(f) do DDL do referido edital exige como parcela de maior relevância técnica os serviços
de "remanejamento de rede de esgoto", "remanejamento de ligação predial de esgoto",
"remanejamento de rede de água em PEAD" e "remanejamento de ligação predial de água". É correto
o entendimento de que a EXECUÇÃO dos serviços mencionados acima, dos como relevância técnica
do referido edital, atenderia por similaridade tal exigência, visto tratar-se da mesma
complexibilidade. Sendo mais claro em relação ao pedido de esclarecimento, gostaríamos de saber se os
serviços de execução de uma rede e ligação NOVA de esgoto e água atenderiam as exigências dos
serviços de remanejamento mencionados abaixo do como relevância técnica do edital de licitação em
questão.
Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de
Coordenação de Projetos, em resposta encaminhada através do Memorando SEI nº 0012759785/2022 -
SAP.UCP: "informamos que o entendimento da proponente está correto quanto à execução de redes
novas de água e esgoto. "
 
 

Thiago Roberto Pereira
Presidente da Comissão de Licitação

 
Documento assinado eletronicamente por Thiago Roberto Pereira, Servidor(a)
Público(a), em 04/05/2022, às 16:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0012784300 e o código CRC 53D09592.
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