ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

JUSTIFICATIVA

Assunto: Contratação de Empresa para futura e eventual fornecimento de
combustíveis, tipo, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10.

Os itens solicitados para objeto de processo licitatório, objetiva atender dispositivo legal
que respalde a aquisição dos mesmos, a fim de garantir a sua utilização, em convênio
celebrados entre a municipalidade e demais órgãos da federação, que utilizem, veículos
que compõem a frota municipal de Santa Maria das Barreiras-PA, no intuito de garantir
o bom funcionamento das prestações de serviços públicos para a população e o
funcionamento da estrutura pública.
A aquisição dos itens visa atender às necessidades as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais e 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, esses itens são de fundamental
importância para a utilização dos mesmos.
Os itens são de extrema importância para prestação de serviços essenciais para o
desenvolvimento do Município, pois poderão serem utilizados nas Secretarias e Fundos
Municipais, nos serviços de atendimento a população a carente e promoção do
desenvolvimento social, na manutenção e conservação das estradas com os serviços da
Secretaria de Obras Urbanismos e Terra Patrimoniais, no desenvolvimento da economia
do setor agropecuário, na preservação e conservação do meio ambiente, entre outros.
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 quê a presença do Poder Executivos, precisa intensa e constante, seja feita de
maneira justa e de qualidade é necessária a utilização constante de veículos e para o
deslocamento.

Essa licitação, visa, além de tudo, registrar preços, e assim, garantir a agilidade e
legalidade de possíveis e futuros convênios entre o Poder Executivo municipal e os outros
entes da federação, que visem garantir a melhoria da qualidade de vida da população e o
desenvolvimento social e econômico do Município, através de parceira, que irão surgir
ao longo do período administrativo. Principalmente, convênio que tenha como objeto, a,
aquisição de combustíveis.

Santa Maria das Barreiras – PA, 30 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

_____________________________
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