
 

 

 MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA 

Secretária de OBRAS, SEVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO 

Departamento de Planejamento- Engenharia 

 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

EXECUÇÃO DE LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS 

AVENIDA ELIETE DE SOUZA (ASFALTO) 

Pescaria Brava, 20 de junho de 2022 

A Prefeitura de Pescaria Brava, vem através deste, solicitar que seja aperto um processo licitatório, da modalidade a qual for 

necessário, para EXECUÇÃO DE LOMBADAS EM ASFALTO (TAMBEM FAIXAS ELEVADAS) E REPARAÇÃO DO 

PAVIMENTO DA AVENIDA ELIETE DE SOUZA, no trecho já pavimentado, que vai do Bairro Estiva ao Bairro Sertão de 

Cima. 

Esta solicitação se refere ao relançamento do processo licitatório, tendo em vista que o anterior não houve empresas 

interessadas na execução dos serviços, fazendo com que a licitação fosse deserta. 

Justificativa: 

Lombadas e Faixas Elevadas: Estes itens são de fundamental importância (e não foi previsto no projeto e orçamento da 

pavimentação que teve inicio no ano de 2018) para garantir a segurança local, sejam para moradores quanto também para os que 

transitam na via, tendo me vista que devido as condições topográficas do local, com a presença de aclives e declives acentuados, 

além de uma serie de curvas, tal elemento, Lombada, é necessário para garantir a redução da velocidade dos veículos, nos trechos 

determinados por esta prefeitura no ato da execução. As faixas elevadas por sua vez, permitem que os pedestres atravesses a via 

com mais segurança, visto que para a passagem dos veículos, considerando o dimensionamento de tal, a velocidade é bastante 

reduzida. 

A tipologia da Lombada é referenciada pela Resolução nº 600/16 do CONTRAN, para que a velocidade máxima da passagem seja 

de 20Km/H. 

Reparação da Via: 

A obra de pavimentação Asfáltica teve de ser paralisada visto os postes da rede de abastecimento da CELESC estarem situados 

dentro da pista de Rolagem. Sendo assim, a pavimentação foi executada, mantendo os mesmos dentro da pista, e ficamos no 

aguardo da CELESC realizar a remoção destes. Tal processo de remoção, sob responsabilidade da CELESC, demorou mais que o 

previsto, porém, na data de emissão deste documento, a obra já está em processo de finalização. 

Uma vez os postes retirados, é necessário reparar o pavimento no local a qual eles estavam visando garantir a segurança do 

trânsito local, tendo em vista que um buraco ou fissura no pavimento pode implicar na ocorrência de um acidente de trânsito. 

Diante ao apresentado acima, solicitamos que seja então aberto o processo licitatório para que os serviços sejam executados. 

O valor Total Máximo será de R$ 100.808,00, Conforme Planilha Orçamentária. 

Para o processo, segue junto a este: Planilha Orçamentária; Planilha de Composição do BDI, Detalhamento Padrão das Lombadas 

e das Faixas elevadas. 
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