
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
"TERRA DO ARTESANATO" 

Potim, 21 de maio de 2020 

Comunicação Interna nº 148/2020. 

De: Secretaria de Planejamento Urbano 

Para: Setor de licitações 

Assunto: Questionamento ao Edital da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO. 

Prezado senhor, 

Vimos por meio deste, responder aos questionamentos da empresa 

CONSTRUTORA EABM SJCANIPOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 08.653.047/OOOl-66 

encaminhados para esta secretaria mediante Memorando Interno proveniente do setor de licitações. 

Perguntas da empresa: 

1- Será aceito pela prefeitura Atestado Técnico para o 'item 91070 da planilha 

orçamentária, execução de piscina semi— olímpica? Tendo em vista que o 

serviço de piscina compreende: concreto, forma, aço, execução de manta 

asfáltica e proteção mecânica, portanto um serviço de característica técnica 

inferior ao serviço de execução de piscina. 

2— A execução de concreto projetado é uma melhor opção do que concreto armado? 

Tendo em vista que o peso específico da terra é de 2.200kg/m3 e o da água é 
1.000 kg/mª, & pressão da terra sobre as paredes e o fundo do lago vai ser tal 

que depende de projeto especíãco para garantir que não haverá trinca, tal 

projeto executivo não faz parte do edital, quando esse projeto executivo for feito 

pode-se chegar a conclusão da necessidade do fundo e das paredes terem malha 

dupla de aço para combater o empuxo, havendo assim a necessidade de 

execução do lago em cóncreto armado. Como a prefeitura vai proceder sabendo 

que () empuxo obriga a execução com malha dupla de aço nas paredes e no 

fundo? 

Em resposta aos questionamentos 1 e 2 segue: % % 
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1- Será aceito pela prefeitura acervo técnico do item referido (91070) desde que o 

apresentado pela empresa seja de igual ou similar ao solicitado. 

2— Esta secretaria considerou que ambos serviços para o lago artificial (concreto 

projetado e concreto armado) são passíveis de execução. Porém, optamos como 

projetistas, que a melhor opção para atender a necessidade da administração, 

conforme rege a lei nº 8.666, seria a aplicação do concreto projetado. Levamos 

em conta que o mesmo é mais ajustável & superãcies irregulares como a do lago 

artificial projetado, além de ter uma redução de custos e tempo de execução 

comparado com a execução do serviço em concreto armado. Cabe ressaltar que 

esta técnica é usualmente utilizada para execução de lagos artificiais, piscinas, 

reservatórios, contenção de taludes, entre outros. 

Com relação aoque tange ao empuxo, () lago artificial será executado com 

profundidade máxima de 60 cm a uma inclinação do fundo ao topo do pequeno 

talude que proporcione & dissipação das cargas horizontais evitando maiores 

pressões em suas bordas. O lago artificial será impelmeabilizado com manta 

asfáltica conforme serviço 32.15 .030 da planilha orçamentária apresentada, a 

qual deverá evitar quaisquer infiltrações decorrentes do aparecimento de 

possíveis tissuras causadas pela retração do concreto. 

E esta secretaria considera que os serviços contemplados na planilha 

orçamentária apresentada em anexo ao edital, contemplam todos os serviços 

necessários para a boa execução do lago artificial. 

Em caso de dúvidas, este departamento encontra-se a disposição. 

Sem mais para o momento, reitero meus votos de estima e consideração. 

" CIRCE ARIADNA BOUZÓN 
Secretária Adjunto de Planejamento Urbano 
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