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PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA 

SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E PLANEJAMENTO 

Departamento de Engenharia 

 

 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

RUA PEDRO URBANO GOULART  

KM 37 – PESCARIA BRAVA/SC 

 

Conforme o projeto, segue o referencial para utilização na licitação do item do Acervo 

Técnico de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que 

aponta a escolha de itens onde 50% sua quantidade supere 2% do valor total da obra: 

Atestado de capacidade técnica compatível com o objeto desta licitação, fornecido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que 

mostre que a empresa e o (s) responsável (is) técnico (s) estão exercendo ou exerceram atividades 

compatíveis em característica com o objeto deste edital de pelo menos 50% das quantidades dos 

itens mais relevantes da forma destacada a seguir: 

 

I. Execução de Pavimentação em Lajotas de 639,08 m² equivalente a 50% do previsto 

na planilha orçamentária; 

II. Execução de Drenagem Pluvial de 154,85 m equivalente a 50% do previsto na 

planilha orçamentária 

 

Atenciosamente, 

Pescaria Brava, 06 de maio de 2022 

 

 

 

CÁSSIA GOULART NOGUEIRA 

Arquiteta e Urbanista 

Matrícula 1828 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA 

SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E PLANEJAMENTO 

Setor de Engenharia 

 

 

PRAZO PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA 

RUA PEDRO URBANO GOULART  

KM 37 – PESCARIA BRAVA/SC 

 

 

Conforme apresentado em projeto, venho através deste, apontar o prazo de execução da obra de 

Pavimentação em Lajotas da RUA PEDRO URBANO GOULART  

, no bairro de Km 37 em Pescaria Brava/SC de 90 dias, a contar da data da emissão de autorização 

para início da obra, conforme planilha do Cronograma Físico Financeiro. 

Destacamos que por influências externas, tais como eventualidades climáticas ou outros, 

o prazo poderá ser prorrogado, por um período a ser analisado, de acordo com as justificativas 

técnicas apresentadas pela empresa responsável pela execução. 

 

Atenciosamente, 

 

Pescaria Brava, 06 de maio de 2022 

 

 

 

 

CÁSSIA GOULART NOGUEIRA 

Arquiteta e Urbanista 

Matrícula 1828 


