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JUSTIFICATIVA PARA PROCEDIMENTO LICITATORIO DE TERRAPLENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS 

 

Características do projeto 

O projeto propõe a execução de obras de TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS, município de Ipixuna do Pará, servindo a 

mobilidade urbana e principalmente ao sistema de transporte individual e coletivo. O projeto 

compreende a terraplanagem e revestimento primário, pavimentação asfáltica, drenagem  e 

sinalização de vias públicas, para melhoria na mobilidade urbana. 

Justificativa 

O município de Ipixuna do Pará adquiriu sua emancipação há apenas 28 anos que se deu, 

em parte, pela incapacidade no atendimento à demanda por infraestrutura da antiga sede. A 

emancipação permitiu que o município viesse a planejar sua infraestrutura, mesmo dentro dos 

limitados recursos disponíveis. 

Nos dias atuais, ainda existem muitas ruas e acessos às principais localidades e bairros, 

apresentam deficiências quanto à pavimentação, especialmente as vias estruturais de ligação, que 

atendem a mobilidade urbana, prejudicando também, o abastecimento de mercadorias além do 

atendimento às funções e serviços básicos como acesso aos moradores para suas residências, 

para os locais de trabalho, escola, posto de saúde, etc. 

A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má 

qualidade do piso natural ou da má qualidade do pavimento existente que, em muitos períodos do 

ano ficam praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e 

permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os caminhos 

muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa 

a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias. 

Além disto, a maioria das vias não dispõe de passeios para pedestres, tornando-as 

inacessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A situação existente penaliza áreas 

carentes tornando-as ainda mais degradadas. 
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As melhorias propostas no projeto permitirão maior conforto aos munícipes em seus 

deslocamentos, maior integração territorial, melhoria significativa para na segurança, a redução 

do índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo 

acúmulo de poeira verificada durante o período seco.  

Diante o exposto, a Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará considera importante oferecer 

esta infraestrutura de pavimentação das vias, dos passeios e das ciclovias, utilizando soluções 

que permitem o deslocamento com fluidez pelo sistema de transporte urbano e a acessibilidade 

bem como o acesso a todos os cidadãos a infraestrutura técnica e social, indo ao encontro da 

redução das desigualdades sociais. Diante dessa situação atípica o Poder Público precisa investir 

para garantir uma ação mais célere que atenda aos atingidos pelas intemperes auxiliando-os na 

superação das dificuldades delas decorrentes.   

 

 

Técnico responsável: 

 

 

 

Eng. Anmerson da Cruz Peixoto 

Eng. Civil - CREA PA 150630033-2 

 

 


		2021-06-21T14:39:08-0300
	ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO:68674155200


		2021-07-08T14:08:58-0300
	LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS:00999583255




