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CONTRATAÇÃO DE EIITPRESA PARA PAVIMETAÇAO E / OU

BLOQUEA]ITENTO DE VIAS URBANAS

Itaituba é um municipio' localizado no Estado.do Pará e um dos principais

centros econômicos do oeste paraense. E a decima maior cidade (em termos

populacionais) do estado do Pará, terceira maior cidade do oeste paraense' e

possuiodécimoterceiromaiorprodutomaiorProdutolnternoBruto(PlB)no

Estado. A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que

apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil. E conhecida

como cidade pepita devido a intensa atividade de mineração de ouro no Vale do

Rio Tapajós, a grande diversidade de paisagens naturais (tais como as praias de

rioqueseformamduranteaépocadeseca,etambémascorredeirasdeágua

localizadas próximas ao distrito de São Luiz do Tapajós) e o parque Nacional da

Amazônia. Por este motivo' o município solicita o apoio ao Governo Federal'

para em conjunto, trazer o desenvolvimento esperado' com qualidade que o País

merece. ltaituba está recebendo investimentos do Governo Federal no setor

energético e portuário de aumento populacional é de 2OO% do atual' sendo

necessário o investimento nas áreas de infraestrutura, educação' social' turístico

e cultura, previamente. Já está em fase inicial para implantação destes projetos'

com o pico previsto para o corrente ano Distante da capital Belem 1 381 Km'

com população de aproximadamente populaçáo estimada 2016 (IBGE) 98 485

pessoas,IDHM0,640,estálocalizadanoterritóriodacidadaniaBRl63-PAdo

MDA e Brasil sem Miséria. Destacam-se a produçáo agricola e/ou pecuária' com

produção estimada Banana (cacho) de quantidade produzida em 28 800

toneladasparaoanode20lT,conformeestatísticadelBGECidades.Noentanto

inúmeras vias encontram-se sem pavimentação' que são utilizadas pela



populaÇáo, para acesso ás suas próprias residências dentro de suas localidades

e bairros, a dificuldade de locomoção encontrada em seus deslocamentos é

ocasionada pela má qualidade do terreno natural, que dependendo do período

do ano se torna intransitável com o acúmulo de água, lixo e o crescimento de

vegetaçáo rasteira, que justificam assim a urbanização dessas áreas degradas.

Estas melhorias ajudarão também a diminuir os índices de saúde relativos

a doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso,

ou pelo ar, ocasionado pelo acúmulo de poeira existente o período seco. Diante

do exposto, a prefeitura Municipal de ltaituba, vem.solicitar que sejam liberados

os recursos necessários à plena execução da obra, imprescindível à melhoria da

qualidade de vida de seus habitantes.

:l (iomes
Sec. M in strulura

Dcc '00,1/1017

tt

I


		2018-06-27T11:34:53-0300
	VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268




