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SOLICITAÇÃODE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA O

PEzuODO DE 12 MESES

A aquisição do material constante na solicitaÉo se faz necessária para atender

diversas oLras e ações desenvolvidas pela secretaria de infíaestrutura programadas para

um período de I 2 anos como justificamos a seguir-

DRENAGEM: Conclusão da Rede Tubular Tripla com diâmetro de 1.000 mm iniciado

na lagoa do jacarezinho e findando no baino Bom Remédio. conclusão de rede Tubular

simpies com diâmetro de 1.000 mm inicianí no baino nova Itaituba e seguirá ate o baino

BomRemedio.ConstruçãodeRedetubular12(doze)BsTCnaestradadeBarreirase
outras 40 (sessenta) BSTC nas estradas do Degredo, União, Califómia, São Benedito e

estrada do Pimental. Toda essa drenagem na cidade e no interior, demanda a confecção

de16.000(dezesseismil)tubosdeconcretoarmadodediversosdiâmetros.
Também serão construidas 2 (duas) grandes galerias na Floresta para escoamento das

águas pluviais. TambeÍn serão construídos 26 000 (vinte e seis mil) metros de meio fio e

ll.ooti lquinze mil) metros quadrado de calçada em diversos bairros da cidade.

REFOR'IVIAS E CONSTRUÇÕf,S: Conclusão do Galpão na Usina de Asfalto para

abrigar oficina mecânica e outras dependências que servirão de apoio a frota veicular da

SEülI.ffRA. Continuidade na Construção do Centro Administrativo localizado ao lado

da Secretaria de Infraestrutura. Continuidade da Construção do Shopping Popular na

Avenida Dr Hugo de Mendonça com a Travessa l3 de Maio'

Tambem será cãncluída a reforma dos galpões da Central de Pre-moldados e Central de

Asfalto. Também serão construídas estrutuÍas para caixa d'água nas comunidades Baixão

nonito, Conquista I, São Sebastião, Ipiranga Ii, São Benedito e outras 5 (cinco) a definir

a comunidade.

pAvIMENTAÇÃo nE ytas: A cidade de Itaituba tem crescido múto ultimamente no

tocante a infiâestrutuÍa urbana e desta forma precisa urbanizar e estruturar melhor nossas

,i", pirtri.^ para uma melhor fluidez do transito. Nesse sentido será dada continuidade

na urbanizaçío de toda a Rodoüa Transamazônica na zona urbana na construÉo de uma

divisória dá pista, calçadas e meio fios, rotatórias e toda a estrutura em concreto

necessária para urbanização adequada da rodovia.

JUSTIFICÁTIVA



I

A Secretaria Municipal de Infraestrutura atua em todas as ii,reas da zona urbana e

rural, portanto, constantemente surgem novÍs ações ou emergências onde precisamos

atuar usando diversos materiais de construção. Como não podemos preveÍ essas

emergências com exaüdão, fazemos uma previsão e quanüficamos o material que por

ventura possÍrmos utilizar. Desta forma j ustifica-se a necessidade da aqüsição do material

constante na Solicitação em anexo paÍa que atenda toda a necessidade da secretaria

durante um período de 12 meses.
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