
 

 
 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

 
JUSTIFICATIVA  

 

Assunto: Aquisição de Material de Construção, Hidráulico, Elétrico, Ferramentas, Máquinas e 

Equipamentos. 

Considerando que o presente objeto, aqui solicitado é essencial para a continuidade dos trabalhos 

inseridos no planejamento anual voltado a infraestrutura do município, permitindo aos habitantes 

desfrutar, plenamente, do espaço que é considerado público, de uso comum e posse de todos em 

todos os períodos do dia, com acessibilidade, principalmente em calçamento estruturado e com os 

devidos reparos em suas rachaduras e deterioração. A continuidade da manutenção e/ou 

conservação da estrutura pública traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o 

comércio, e o lazer, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da população. 

O desgaste dos materiais que compõem a infraestrutura, sob pena de apresentarem defeitos, sendo 

que, a solução é a prevenção por meio de serviços operacionais, que incluem a manutenção 

preventiva e corretiva. 

O objetivo ora pretendido se faz necessário para dar continuidade serviços de manutenção das vias, 

praças, prédios e espaços públicos, uma vez que a manutenção por esse serviço é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, com uma grande extensão 

de ruas, vicinais, ramais e praças que necessitam de manutenção e limpeza periódica além de 

pavimentação e drenagem por esse motivo se justifica um quantitativo de materiais suficiente para 

garantir as demandas. 

Em razão das chuvas, do desgaste natural, ou outros fatores temporais, como também a necessidade 

de adequações dos espaços que ao longo do tempo se tornaram inadequadas com o avanço e 

modificações de atendimento ao usuário do Sistema Único de Assistência Social, surge à 

necessidade de realizar reformas, pinturas, reparos no sistema de instalação elétrica, cabeamento 

estruturado, telhados e outras, ou seja, para realizar manutenções, reformas, ampliações, adaptações, 

entre outras necessidades que possam vir a surgir na Sede da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e demais Departamentos. 

Santa Maria das Barreiras – PA, 17 de agosto de 2021.  

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________ 
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