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SêcretaÍia Municipal de lnfraestrutura

AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERALPARA 12 MESES.

JUSTIFICATIVA

A secretaria municipal de infraestrutura tem em seu planejamento para 12 meses,
diversas obras que irão facilitar o atendimento para a população e dos colaboradores
municipais. Principais obras que estão no planejamento;
-- Construção do Centro Administrativo. A referida obra será construída na área onde
funciona a secretada municipal de infraestrutura e será ocupada uma área útil de 3.000
m2, em 03 (três) pavimentos. Será feito inicialmente a cobertura em colunas pré

moldadas e cobeÍura em estrutura metálica, onde abrigará todas as secretarias e

coordenadorias municipais para que Íiquen instaladas em um só lugar, economizando
desta forma com alugueis, manutenção, energia, segurança e outros despesas.
-- Construção da Sede da Seminfra. A referida obra será construída na área da usina de
Asfalto ocupando uma área de 6.200 m'?, 1.800m'?de área construída, será incialmenre
construído a cobertura em colunas pré moldadas e cobeÍura em estrutura metálica, onde
abriguâ todas as diretorias, oficinas, e demais dependências, melhorando desta forma o
desempeúo dos colaboradores em um ambiente aconchegante e com mais espaço
inclusive para manobras e estacionamento dos equipamentos leves e pesados da
secretaria.

- Construção do Galpão da Fábrica de Premoldados. O galpão atual está em
péssimas condições de uso, correndo risco para os colaboradores, desta forma
precisamos construir um novo galpão onde terá mais espaço e segurança.
-- Ampliação e Conservação do Guarda Corpo da Orla na Avenida Getúlio Vargas. O
guarda corpo existente da orla já esta enlemrjando necessitando de troca de peças e

também será feita uma ampliação do guarda corpo iniciando no porto da balsa até a Vila
Caçula.

Em vista da necessidade da construção das obras citadas acima, a secretaria de

infraestrutura solicita que esta diretoria adquira as ferragens solicitadas através da

Solicitação de Despesa 044712018 para que atenda a demanda da secretaria durante o

período de 12 meses. Informamos que a licitação anteriôr não teve participante,

necessitando desta forma que se faça outra c

omes
trutura

Oris

004t2017

'r_s_tQa


		2018-10-08T15:01:33-0300
	VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268




