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AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA 12 MESES

JUSTIFICATIVA

Ainfraestruturaurbanadomunicípiodeltaitubanoqueconsisteapavimentação
urbana, ela foi múto mal planejada no passado e desta forma, há a necessidade de uma

$ande mobilização de equipamentos como máquinas e caminhões diutumamente' onde

se tem um gasto muito elevado de pneus e peças'

A malha viríria de nosso municipio é muito extensa e o índice pluviometrico em

nossa região e muito elevado, danificando desta forma nossas estradas vicinais onde há a

necessidade constante de recuperação e manutenção Por esse motivo' as maquinas

necessitam de troca de rodados constante para o bom desempenho dos equipamentos que

irão manter a trafegabilidade das estradas vicinais e vias urbanas'

Os serviços de limpeza urbana também demandam a mobilização de muitos

equipamentos para manter a cidade limpa, necessitando de manutenção para manter a

t otu e* boas óondições pra os serviços diutumo da diretoria de urbanismo. A diretoria

mantem um serviço de coleta em toda a cidade e em todos os distritos do municipio de

Itaituba.
A drenagem de Itaituba e insuficiente para o grade crescimento desordenado que a

cidade teve nos últimos anos. Precisamos concluiÍ duas grandes redes de drenagem

tubular em 2020 e iniciar outras redes de drenagem onde há a necessidade de mobilização

de equipamentos que necessitam de estarem em boas condições para limpeza de valas'

aa"urução, assentamentos de tubos e outros serviços correlatos'

Cada setor da secretaria de infraestrutura tem a sua demanda necessária de pneus e

câmaras para seus veículos como descrito abaixo'

Sicretaria necessita desses pneus e câmaras para diversas atividades que irão

atender diversos serviços na zona urbana e rural, onde também atendemos qemalqa^s

sociais de outÍas secretarias. Sendo' 04 MOTONIVELADORAS' 04 PAS

CARREGADEIRAS, 7 CAMINHOES BASCULANTES DE I4 M" 03

ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 04 ROLO COMPACTADOR, 03 CAMINHOES

PIPAS, 04 RETROESCAVADEIRA, OI VIBROACABADORA, OI CAMINHÃO

ESPARGIDOR, 02 CAMINHÕES MELOSA.

A diretoria de urbanismo é a encarregada de manter a cidade limpa como; coleta

de lixo, capina de ruas, varrição de ruas e praças, limpeza de bueiros e valas' retirada de

entulhos, roçagem de ruas e avenidas, limpeza dos cemiterios e muitos outros servlços

Sendo: 02 MOTONIVELADORAS, 02 PÁS CARREGADEIRAS, 5 CAMINHOES

BASCULANTES DE 14 M3, OI ESCAVADEIRAS HIDRAULICAS, 01 CAMINHÃO
APAPIPA, 02 EMPILHADEIRAS, 04 RETROESCAVADEIRA 06 CAMINHO
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LIXO. Portanto, todos esses serviços demandam a necessidades de mobilização de Rúbrica

equipamentos para poder manter a cidade e a sede dos distritos limpos, havendo a

necessidade de manter os equipamentos boas condições diariamenle.

Após a justificariva relatada acim4 solicitamos que seja adquirido os pneus e

câmaras mencionados para poder atender o planejamento da secretaria municipal de

infraestnrtura pelo período de 12 meses.
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