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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
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PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA

4.4.90.00.00.00.00.00

04

04.03

090/PMT/2020

 897276/2019 

AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOVA ANO/MODELO MÍNIMO 2019, TRAÇÃO 4X4 COM CABINE FECHADA, PARA O 

MUNICIPIO DE TIJUCAS/SC

CONTRATO DE REPASSE

DECRETO N° 6.170/2007 E PORTARIA 424/2016

Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da cidade, a melhoria do sistema viários com a manutenção e

reparos executados o equipamento solicitado irá atingir este resultado. Localizada a 50 km de Florianópolis, Tijucas é

cortada pela BR 101 e margeada pelo rio e pelo mar. Principal acesso às cidades vizinhas, necessitando portanto, melhorar

seu desenvolvimento neste setor.

A principal via da cidade, corta o município em toda a sua extensão, ligando as rodovias BR-101 e SC 410. Nesta via, temos o

tráfego DIÁRIO de 100.000 veículos, de moradores da cidade e principalmente de visitantes e moradores dos municípios

vizinhos que utilizam nosso município para seus deslocamentos. Além disto, o objeto prevê a manutenção e melhorias de

todo o sistema viário da cidade, o que atingirá 100% da população residente, ou seja, aproximadamente 40.000 pessoas.

Problema a ser resolvido O grande tráfego de veículos no município, inclusive veículos pesados de transporte, tem

danificado as vias do município, e a frota atual mecanizada é insuficiente para a manutenção e reparo das estradas. A rede

pluvial está em grande parte obstruída ou danificada, necessitando a manutenção. Recuperação da drenagem e

macrodrenagem de todo o município.

Melhoria da Infraestrutura da malha urbana viária, e manutenção das estradas vicinais de localidades rurais, objetivando a

melhoria da trafegabilidade e o desenvolvimento da mobilidade. Recuperação, manutenção e melhorias no sistema de

drenagem e macrodrenagem, bem como, da rede pluvial. A melhoria das estradas vicinais irá sanar a deficiência na

trafegabilidade rural, melhor escoamento da produção, visto que a maioria das áreas produtivas estão localizadas em pontos

de acesso difícil.

O programa prevê o desenvolvimento sustentável local e regional, visando a estruturação, a dinamização e o fortalecimento

da Capacidade Produtiva. A aquisição deste equipamento proporcionará grandes melhorias de infraestrutura do nosso

município. Tijucas dispõe de uma área urbana de 39,829Km²e de uma área Rural com 239,749Km² sendo que a área rural

supera em tamanho a zona urbana. Como a cidade é o elo de ligação de outros município com a BR-101 e a SC 410, irá

melhorar a integração regional.

R$ 9.166,34

14/01/2020

07/07/2021

123/PMT/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/PMT/2020

MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

4.4.90

52.52

GOVERNO FEDERAL

R$ 244.000,00

R$ 234.833,66


