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AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL PARA 12 MESES.

período de l2 meses

I
I

A secretaria municipal de infraestrutura tem em seu planejamento para l2 meses'

diversas obras que irão lacilitar o atendimento para a população e dos colaboradores

municipais. Principais obras que estão no planejamento;

-- Construção do centro Administrativo. A referida obra será construída na área onde

Illciona a secretaria municipal de inliaestrutura e será ocupada uma área útil de 3.000

mr. em 03 (três) pavimentos. será feito inicialmente a cobertura em colunas pré moldadas

e cobeÍura em estrutura metálica, onde abrigará todas as secretarias e coordenadorias

ntunicipais para que fiquem instaladas em um só lugar. economizando desta lorma com

alugueis, manutençào, energia, segurança e outros despesas.

-- Construção da Sede da Seminfra. A referida obra será construída na área da usina de

Asfalto ocupando uma área de 6.200 rn'?, 1.800m' de área construida, será incialmente

construído o a cobertura em colunas pré moldadas e cobertuÍa em estrutura metálica. onde

abrigará todas as diretorias. oficinas, e demais dependências, melhorando desta forma o

<1ese-mpenho dos colaboradores em um ambiente aconchegante e com mais espaço

inclusive para manobras e estacionamento dos equipamentos leves e pesados da

secretaria.

-- Construção do Galpão da Fábrica de Premoldados' O galpào.atual está em péssimas

condições de uso, correndo risco para os colaboradores, desta lorma prectsamos construlr

um novo galpão onde terá mais espaço e segrrança'

- Constriçao do Está.io Municipal no antigo campo do DAFS na 10" rua do bairro

Bela. A obra é um sonho de toda a população que á anos precisa de üma praça de esportes'
'-'- 

Em vista <la necessidade dá cànstruçao das obras citadas acima, a secretaria de

inlraestrutura solicita qüe esta diretoria adquira as femagens solicitadas através da

Solicitação de Despesa 044712018 para que atenda a demanda da secretaria durante o
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