PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

PLANO DE TRABALHO

OBJETO:

Recapeamento asfáltico das Ruas do Jardim São Nilo.

JUSTIFICATIVA: A obra se faz necessária para melhorar a qualidade de vida dos
moradores e também uma melhor aparência física para a nossa cidade, pois como as vias
estão pavimentadas, com movimento de carros, ônibus, caminhões, juntamente com a água
da chuva causa a deterioração física da pavimentação causando valetas, fendas e
assoreamento, das mesmas sendo assim necessário o seu recapeamento asfáltico.
LOCAL: Ruas:- Primavera, das Dálias, Jasmim e Travessa das Samambaias – Jardim São
Nilo – Pedreira - SP.
REGIME DE EXECUÇÃO: Administração indireta
DECLARO ser de responsabilidade do Município o atendimento às regras de acessibilidade
das Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT – NBR 9050 e na Legislação Específica,
em especial o Decreto n.º 5296/2004, para os projetos e obras de construção, reforma ou
ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança
de destinação de uso para estes fins.
DECLARO ter pleno conhecimento do que prescreve o artigo 23, §5º, da Lei Federal nº.
8.666/93, o qual estabelece que “é vedada a utilização da modalidade ‘convite’ ou ‘tomada
de preços’, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para
obras e serviços da mesma natureza que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de
‘tomada de preços’ ou ‘concorrência’, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para
as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas
de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço”, e que a Prefeitura
Municipal observará o disposto no processo licitatório a ser realizado.
Pedreira, 18 de fevereiro de 2020.
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