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Estado do Pará

Governo Municipa I de ltaituba

Prefeitura Municipal de ltaituba

ÓRGÃo

UI{DADÉ

PROJETO / ATIVIDADE

cLASS|FTCAÇÃO

SUBELAIE{TO

. . . : 12 Secretaria Municipalde hfra-Eskutura

. . : 13 Secretaria Í\funicipalde hfra-Estrutura

...:1.016 Pavinentação e/ou BloqueanEnto de Vias e Logrado

.: 4.4.90.51.00 Obras e hstalâçôes

... : 4.4.90.51.99 Outras Obras e Insãhções

6000,0000 ioNELqDA010027 cIMENTO ASFALTICO llli PETROLEO (CAP)50/70
Especifrcaçào )IMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO (

1000,0000 roNErAoA() IOO28 ASFAI-TO I)ILUIDO DF] PT.]TROLI]O CM-30

Especifrcaçáo: ASFALTO DILUDO DE PETROLEO C

1000,0000 roNÊLADA

2C
OIOO29 EMI]I,SÀ0 ASI:At.IICA DT., RI]PTIJRA 1{APIDA RIt-2C

Especifrcaçao. EMUSÃO ASFALTICA DE RLFTURA

Itaituba. 07 de Dezenúrc de 2017

C LIMAC O E AGUIÂR

R ÉSPONSAVEL

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s-) necessário

(s) a AOUtStÇÁd DE ÉR9DUTOS ASFALTTCOS PARA PAVIMENTÁÇÃO E RECUPERAÇÂO DE VIAS

URBANAS., para qual solicitamos as proüdências necessárias.

Justificativa

Código Descriçáo

A cidade de ltaituba foi uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, mais em anos

anteraores. esse crescimenlo Íoi desordenado e sem nenhuma estruturação urbana, como

saneamento, drenagem e paümentaçáo. A paümentação asfáltica existente hoie não abrange

todas as üas da sede e ou dos distritos. Na sede do município existem 250 (duzentos e

cinquenta) km de üas urbanas e dessas üas, somente 150 (cento e cinquenta) km tem

paümentação asfáltica que onde 30% (tÍinta por cento) necessitam de recapeamento.

Portanto precisamos asfaltar 30 (trinta) km de no\ês \,ias nâ sede, 06 (seis) km no distrito de

Miritituba, 04 (quatÍo) km no distrito de Campo Verde e Íecapeamento de 20 (ünte) km de üas

urbanas na sede que já náo suportam mais tapa buraco. No asEltamento de no\ês \ias usa-se

o asÍalto diluído (CM-30) para imprimação da base para evitar que a umidadê da base \ênha a

danificar a camada asfáltica e também servir de ligação da base com o asÍalto. Já no

recapeamento de paümento asfáltico, usa-se a emutsâo asfáltica de ruptuÍa rápida (RR 2C)

que sene para ligar o paümento existente e o recapeamento. Desta brma a aquisição dos

produtos solicitados atendera o planejâmento da secretaria de infaestrutura na área dê

paümentaçáo urbana para o ano de 2018.

Quant Unidade
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