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JUSTIFICATIVA  

 

 
Órgão: Fundo Municipal de Educação. 

 

Assunto: Contratação de Pessoa Jurídica. 
 

 
1 - OBJETO:  

 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REFORMA DA ESCOLA 

MUNICIPAL, CLEUFES GUERREIRO, NA VILA NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE 

SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. 

 

 

2 – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 

 

2.1 – Reforma da escola municipal, Cleufes Guerreiro, na Vila Novo Horizonte, Município de 

Santa Maria das Barreiras-PA. 

 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  

 

Justifica-se a solicitação do presente objeto, face ao atendimento das necessidades essenciais 

de um local de qualidade para alunos, educadores e administrativo no desenvolvimento de um 

ensino público de qualidade, voltado para a formação de uma sociedade capacitada.  

 

Sabemos da importância da educação para formações de cidadãos e técnicos, sabendo ainda, 

que isso, só pode atingir os objetivos, se forem disponibilizadas para todos os integrantes do 

sistema educação, condições e estrutura adequada, para que, a disseminação do conhecimento 

possa acontecer em plena capacidade. Sendo assim, entendemos, que um ambiente que atenda 

as necessidades físicas dos alunos e educadores, é fator fundamental nesse processo. 

 

Após análise dos técnicos, da área da educação e da engenharia do nosso Município, constatou-

se, que a escola, CLEUFES GUERREIRO, necessita de obras de adequação, infraestruta e 

reforma, para que possa atender a sociedade municipal de forma justa e com qualidade.    

 

A escola CLEUFES GUERREIRO, concentra uma grande quantidade de alunos matriculados, 

sendo um importante centro de educação do nosso Município. Diante desse fato, há a 

necessidade de realizações das referidas obras, uma vez, que a mesma não dispõe de neste 

momento de condições de receber os alunos. A reforma da escola, visa resolver problemas, 

atual, visando ainda, evitar outros que futuramente possam ocorrer.  

 

 



 
GOVERNO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

 

Essas obras, buscam melhorias na qualidade dos serviços prestados à sociedade, tendo em vista 

o objetivo da Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria das Barreiras-PA, de buscar 

também soluções para os novos desafios para cumprir sua missão institucional, e, para tal, vêm 

buscando constante modernização em todas as suas áreas de atuação. 

 

O projeto de reforma foi elaborado, levando em consideração as necessidades da escola, as 

características do terreno e espaço físico existente na escola, e principalmente os valores que 

envolvem os custos da obra e a disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria.   

 

 

Assim sendo e diante dos fatos apresentados, nada mais correto do que a construção do objeto 

acima citado, através da contratação de empresa especializada. 

 

 

Santa Maria das Barreiras-PA, 22 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA 

Secretário Municipal de Educação 
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