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Prefeitura de ttaituba 

-SEMINFRA
IT Secretaria Municipal de lnfra€struturâ
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A aquisição dos materiais de construção constantes na SD acima se faz necessária fara
alender diversas obras e ações desenvolvidas pela secretaria de iniiaestrutura
programadas para o período de l2 meses como justificamos a seguir.
DRENAGEM: Será dada continuação uma Rede Tubular Tripla com diâmerro de 1.000
mm iniciando na lagoa do jacarezinho e findará no bairro Bom Remédio. Outra rede
Tubular Simples com diâmetro de 1.000 mm iniciará no bairro nova ltaituba e seguirá
ate o bairro Bom Remédio. Continuará a construçâo de rede tubular de drenagenr no
Baino da Liberdade. Será construída 8 galerias no igarapé Oriundo que passa nos
bairros Liberdade e Floresta. 'fambém 

será construído l8(dezesseis) BSTC na estrada
NÍamurú, 12 (doze) BSTC na estrada de Baneiras e outras 60 (sess!'nta) BSTC nas
estradas do Degredo, União, C'alifórnia, São Benedito e estrada do Pintcntal. Toda essa
drenagem na cidade e no interior, demanda a confecção de 18.000 (dezoito nril) tubos
de concreto armado de diversos diâmetros. i
Também serão 3 (três) grandes galerias na Floresta e Liberdade para r'scuunrento' du, I l'l

águas pluviais. Também serão construídos 28.000 (vinre e oito mil) metros <ie meicj Ílo
em divcrsos bairros da cidade.

REFORMAS E CONSTRUÇÕES: a sede da Secretaria de lntiaestrurura serii
concluÍda a reforma e ampliação em mais 12 (doze) compartintcittos que serào
instaladas os escritórios, coziúa, baúeiros, releitório e oficinas. Será dado inicio na
construção do centro Administrativo localizado ao lado da secretaria de Infraestrutura.
'Iambem 

sera concluída a reformados galpões da Central de Premoldados e Central de
Asfatto. Também, serão construídas estruturas para caixa d'água nas comunidades Vila
Rayol, Curral Redondo, Baixão Bonito, Conquista I, São Sebastião, Ipiranga II. Sâo
Benedito e outras 5 (cinco) a definir a comunidade.
Serâo tambem construídas redes de distribuição de água em 6 (seis) conrunidades a
definir.
Também serào reformadas 360(trezentos e sessenta) metros de pontes enr matleira de Iei
nas 3 (três) maiores estradas do município como; estrada de barreiras. 'l'ranslàrturão 
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LIMPEZA PÚBLICA:A cidade de ltaituba rem hoje 240 (duzenros e quarenra) km de
vias públicas. das quais 170 (cento e setenta) são pavimentadas e 100 (cem) krn dessas
rias sào gualnccidas com meio fio e sarjeta. A citação a esses dados c para jusrilicar. I
necessidade de dar manutenção na varrição dessas vias. na pintura de postes e me.io llo '

zl (quatro)vezes por ano. Também existem 8 (oito) praças públicas que precisanr tie
manulenção. limpeza e revitalização periodicamente.
A Secretaria Municipal de Infraestruturaatua em todas as áreas da zona urbana e rural.
portanto. constantemente surgem novas ações ou emergências onde precisamos atuar
usando materiais diversos de construção e ou ferramentas. Como não podemos prever
essas emergências com exatidão, fazemos uma previsâo e quantitlcamos os materiais
que por ventura possamos utilizar. Desta lorma justifica-se a necessidade da aquisiçâo
dos materiais constantes na Solicitação em anexo para que atenda toda a necessidade da
secretaria durante o período de l2 meses.
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