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PERIODO DE 12 MESES

JUSTIFICATIVA

A aquisiçâo do material constante na soricitação se faz necessário para atenderdiversas obras de Ampliacâo e Implanúaçâo de Rede de Distribuiçâo de Águadesenvolvidas pera secretaria a. -a*.ouúá p.;";;; para o periodo de 12 mesescomo justificamos a seguir.
Bairro vare do Tapajós -- será implantado um sistema de abastecimento com poçoartesiano, caixa d'água e rede de distribüção a" ugru 

",,"toao 
o bairro medindo r r.,oJmetros de rede de distribuição com todos o. *_ulí

Bairro maria Madalena _ Sení ampliado o ,ir,".u de abastecimento com rede de

,f;T:rJj:Hh1r* 
restante do baino,,"ai,o, ã.ião rJios de rede ae astribuição com

Bairro vitória Régia - será implantado um sistema de abastecimento de água com poçoartesiano, caixa d'água e rede de distribuiça" 
".i"ã" " i"rr" medindo I 1.500 metros derede de distribuição com todos os ramais.

Bairro São Francisco - Será implantado um sistema de abastecimento de água com poçoartesiano, caixa d'água e rede de disrribuição;rd;;;;." medindo 5.700 metros derede de distribuição com todos os ramais.
Bairro vare do piracanã - será implantado o sistema de aferição do consumo com acolocação de medidores (hidrômetros) 

",n 
,"à* ã'ã"i"aias do residenciar vale doPiracanã e expansão da rede para os moradores do valmilândia, totalizando 2.000unidades.

Residenciar wirtand Freire no Bairro Jardim Aeroporto - será implantado o sistemade aferiçâo do consumo com a colocação ae meaãores (hidrômetros) em todas asmoradias do residencial totalizando 1.000 unidades.
Bairro Jardim América - Será implantado o sistema de aÍênção do consumo com a
1^t1aoa9 

oe medidores (hidrômetros) 
". roa^ u, -oJias do residenciar totarizandoI .000 unidades.

Distrito de Barreiras - Ampriação da rede existente em r.g00 metros de tubulação comdistribuição e ramais.



distribuição e ramais.

DistriÍo Campo Verde _ Ampliação da rede existente em 2.500 metros de tubulaçâo

distribuição e ramais.

Distrito de Miritituba _ Ampliação da rede existente em 3.000 metros de tubulação com
Comunidade São Luis do Ta
tubulação com distribuiçâo e ramats

pajós - AmpÍiação da rede existente em 1.500 metros de
Cornunidade para ná Min
com di stribuição e ramais.

- Ampliação da rede existente em I.500 metros de tubulação
Comunidade Jacundá _ Sení implantado um srstema de abastecimento de aguÍI compoço artesiano carxa d'água e rede de distribuição em todo o bairro medindo 1.500metros de rede de distribuiçâo com todos os Íamais.Curral Redon do - Será implantado um srstema de úastecimento de agua com poçoartesiano, calxa d'ágra e rede de distribuiçâo em todo o baino medindo 1.000 metros derede de distribuição com todos os ramais.

Desta forma justi fica-se a nece§sI dade da aquisição do material constante na Soliciem anexo para que atenda toda a necessidade da secretaria durante o periodo de 12 meses.
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