
 
GOVERNO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 
Órgão: Fundo Municipal de Educação. 

 

Assunto: Contratação de Pessoa Jurídica. 
 

 
1 - OBJETO:  

 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 

(UM) AUDITÓRIO NO DISTRITO DE CASA DE TÁBUAS, MUNICÍPIO DE SANTA 

MARIA DAS BARREIRAS-PA. 

 

 

2 – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 

 

2.1 – Construção de auditório na escola JACINTA PIRES, no Distrito de Casa de Tábua, no 

Município de Santa Maria das Barreiras-PA. 

 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  

 

Justifica-se o presente objeto, face ao atendimento das necessidades essenciais de um local com 

capacidade para realizações de treinamentos, cursos, e demais eventos, com um grande público 

na escola JACINTA PIRES, no Distrito de Casa de Tábua, no Município de Santa Maria das 

Barreiras-PA. 

 

A escola JACINTA PIRES, concentra uma grande quantidade de alunos matriculados, sendo 

uma importante escola do nosso Município. Diante desse fato, há a necessidade de realizações 

de eventos das mais variadas importância para o desenvolvimento da educação do Município, 

e, esses eventos, sempre contam um grande número de participantes, entre alunos e 

profissionais da educação, e, a mesma não dispõe de um local adequado para o atendimento 

dessa demanda.   

 

A construção do auditório na escola, visa resolver o problema de local para realização de 

eventos educacionais na escola, visto que o mesmo possibilitará que a escolha possa contar um 

local que possa comportar um número de pessoas de acordo com a magnitude dos eventos a 

serem realizados.  

 

Essa construção, busca melhoria na qualidade dos serviços prestados à sociedade, tendo em 

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

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

para tal, vêm buscando constante modernização pedagógica. 
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O projeto elaborado para construção do auditório, foi feito 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 de construção 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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