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OBJETO: Controtoçõo de Empreso poro execuçõo de perfuroçôo de 3 (tres)

poços semi ortesionos' poã ãttnat' o demondo do Secreiorio Municipol de

inÍràestruturo do MunicÍpio de ltoitubo - PA'

FUNDAMENTO tfCel Contão No 20190]84 - MODATIDADE: Tomodo de Preços

no ooó/20't9 - TP.

CoNTRATADA:E'F.MoURASERVIÇoSDECoNSTRUÇÃoElRELl'

e o
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A Secretorio Municipol de lnfroesiruturo tomou o decisÕo de olleror o

Locol de perfuroçÕo Ot 'm 
poço semi ortesiono pelo seguinte rozõo:

O poÇo semi ortesionJcàm protundidode de 80m' ítem 041669' Obleto do

controto pociuodo com o empreso ocimo mencionodo' serio perfurodo no

Avenido Tronsgolego' SIN' utq'in" com o Ruo Segundo do Liberdode' poro

suprir o Abosiecimento de Aguo poro consumo humono dos morodores' do

Boirro do Liberdode. Logo, cànstotou-se que em ouiro ocosiôo, o munlclplo'

otrovés do SEMINFRA' jó hovio perfurodo um poÇo com o mesmo finolidode no

locol e que, no époco ao pá't''oçao' foi qu-eíionodo o quolidode do óguo do

poÇo por opresentor orto tãã' Jt ferro' Verificodo o potobilidode' constotou-se

que se trotovo A" ag'o-ã"'ginoso' improprio oo consumo humono' cuio

finolidode possou o '"' 'orn"nt" 
áoro olgumos otividodes secundórios'

Sendo ossim, ooro .riror. o desplrdício do obleio e em conformidode

com o princíplo Oo t'n"io-noiàode' o SrUt*!11 :n'"nd"u 
necessório olteror o

endereço do locol do perfuroçÕo do poço semr ortesiono poro o Cemitério Sôo

Froncisco, locolizodo no Rodovio Tronsomozônico' Km Oó' com o Íinolidode

único de otender o monutençõo desse logrodouro pÚblico'

Itoitubo' 2ó de :etembro de 2019'
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Engenheka Civil
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ConpanhA de Saneamento do Pará

NÚCLEO OPERACIONAL DE ITAITUBA

Oficio N". 25119

Da: Supervisora do Núcleo Operacional de ltaituba'

À: Secretaria Municipal de lnÍraestrutura - SEMINFRA

Nesta,

r§
ÊiüiÃ@

Itaituba, 09 de outubro de 2019

Atendendo solicitação desta Secretaria via Oficio no 38/2019' datado de 04 r..

outubro de 2019, informamos que a segunda Rua do Bairro da Liberdade dispÓe de

rede de abastecimento de água em via pública desde março de 2006 e recebe água

tratada diariamente nos norarios 07:00 às 12: 00 e das 18:00 às 03:00 horas'

Atenciosamente'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PÍefeituÍa MuniciPal de ltaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA'ESTRUTURA -SEMINFRA

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

ITAITUBA - PA, 11 de Outubro de 2019

JUSTIFICATTVA TÉCNICA

Viemospormeiodopresente,encaminharaJustificativaTécnica,para

mudança do local de perfuração de um poço tubular semiartesiano'

A limpeza e manutenção do cemitério necessita de materiais básicos' como a

águaeenergiaparamanter-seaperiodicidadedotrabalho.Preservarumpatrimônio

público é uma das preocupações da gestáo municipal' para que todos possam

prestar suas homenagens com o maior conÍorto'

Deacordocomoprincípiodafuncionalidad-edaobra'seráfeitoaperfuração

de um poço tubular semiartesiano no cemitério SÂO FRANCISCO' para que possa

ser realizado constantemente a manutenSo do mesmo'
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Engenheira Civil - CREA no 151604296-4 - PA
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