ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

JUSTIFICATIVA

Assunto: Contratação de Empresa para futura e eventual fornecimento de
peças e acessórios de primeira linha e óleo lubrificante.

Os itens solicitados para objeto de processo licitatório, objetiva atender dispositivo legal
que respalde a aquisição dos mesmos, a fim de garantir para manutenção e conservação
dos veículos leves, pesados e ônibus escolares que compõem a frota municipal de Santa
Maria das Barreiras-PA, no intuito de garantir o bom funcionamento e o aumento da vida
útil dos veículos, além de manter a segurança dos condutores e usuários, visando a
manutenção e funcionamento da estrutura pública.
A aquisição dos itens visa atender às necessidades das diversas Secretaria e Fundos
municipais. A prestação de serviços públicos de qualidade e continuado, fica quase que
impossível sem a utilização de veículos, e consequentemente esse uso necessita de
manutenção e reparos constantes para fins de economia e zelo para com o patrimônio do
Poder Executivo do Município e segurança dos usuários.
Os itens são de extrema importância para prestação de serviços essenciais para o
desenvolvimento do Município, pois serão utilizados nas ambulâncias e ouros veículos
da Secretaria de Saúde, nos serviços de atendimento a população a carente e
desenvolvimento social, através da Secretaria/Fundo de Assistência Social, na
manutenção e conservação da estradas com os serviços da Secretaria de Obras, no
desenvolvimento da economia do setor agropecuário com o serviços e projeto da
Secretaria de Agricultura, na preservação e conservação do meio ambiente com a
atividades desenvolvida pela Secretaria/Fundo Municipal de Meio Ambiente, nas
atividade da Secretaria/Fundo Municipal de Educação, principalmente no serviço de
transporte escolar.
Levando em consideração os mais de 10.000km2 de área territorial do município, os
vários distritos que compõe a estrutura administrativa e os mais de 21.000 habitantes,
vemos que para quê a presença do Poder Executivos seja feita de maneira justa e de

qualidade é necessária a utilização constante de veículos e precisam estar em bom estado
de utilização.
O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, e prestado em grande
parte dos veículos pertencem a frota do município, sem esse serviço, boa parte dos alunos
ficariam impossibilitados de terem acesso à educação, em os níveis, causando um enorme
prejuízo educacional. Estima que a rede pública de ensino seja composta por mais de
3.000 alunos, onde boa parte necessita do transporte escolar para chegaram até as
unidades de ensino. Sendo assim, esta aquisição, irá contribuir para a qualidade e
segurança no transporte dos alunos da rede municipal, ampliando através do transporte
diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação
básica da zona rural das redes estaduais e municipais de ensino.
A aquisição se faz necessária, ainda, em razão da necessidade de prevenção, reposição e
reparo das peças, componentes e acessórios avariados, solucionando quaisquer eventuais
problemas mecânicos dos veículos. Trata-se ainda de peças de grande importância para
proporcionar desempenho, economia e segurança aos usuários das máquinas pesadas que
prestam serviços ao Município.
Os objetos de contrato serão utilizados para manutenção corretiva, preventiva para
conservar os veículos e máquinas, tendo em vista a manutenção de forma periódica,
prevenindo futuros danos, e bem corrigindo problemas que possam ocorrer em virtude do
desgaste continuo, prolongando a vida útil e maior segurança na trafegabilidade destes.
Estas máquinas e veículos são utilizados para diversas atividades no município tais como:
melhoramento de pontes e cuidados de limpeza pública Municipal, melhoramento de
estradas urbanas e as vicinais, para melhor escoamento da produção de soja e gado, entre
lavouras do município, beneficiando os pequenos, médios e grandes produtores rurais,
bem como o funcionamento de toda a rede serviços ao quais a população necessita e o
Poder Público se propõe a prestar.

Santa Maria das Barreiras – PA, 26 de agosto de 2021.
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