
 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

 

 

1.1 – TÍTULO DO PROJETO: Aquisição de Equipamento para Terraplenagem, 

Revestimento Primário e Pavimentação. 

 

1.2 – OBJETO:  

 

1.2.1 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos para serviços de Terraplenagem, Revestimento 

Primário e Pavimentação para o Município de Santa Maria das Barreiras – PA; 

 

1.2.1.1 - CAMINHÕES BASCULANTES: Cabine Fechada com vidro por todos os lados; 

Com sistema de ar condicionado; Assento regulável para altura e carga (sistema de suspensão) 

e encosto/reclinável, ergonômico; Cinto de segurança com 03 (pontos/pontas) para o motorista 

e passageiros; Filtragem de ruido interno mínima de 70(db); Direção hidráulica ou superior; 

Ano/Modelo 2022/2022 ou superior; Capacidade de carga na caçamba de mínimo 12 m³; Motor 

com potência mínima de 210 kw; Motor a Diesel/Biodiesel de no Mínimo 6 Cilindros; Traçado 

(6X4). Caçamba Basculante em Chapa de Aço; 

 

1.2.1.2 - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS: Cabine fechada com vidro por todos os lados; 

Vidros Elétricos nas portas; Com sistema de ar condicionado; Assento regulável para altura e 

carga (sistema de suspensão) e encosto/reclinável, ergonômico; Cinto de segurança com 03 

(pontos/pontas) para o operador/condutor; Filtragem de ruido interno mínima de 70(db); 

Direção hidráulica ou superior; Ano e modelo Ano/Modelo 2022/2022 ou superior; Motor com 

potência mínima de 74 kw; Motor a Diesel/Biodiesel;  

 

1.2.1.3 - CAMINHÕES BASCULANTES: Cabine Fechada com vidro por todos os lados; 

Vidros elétricos nas portas; Com sistema de ar condicionado; Assento regulável para altura e 

carga (sistema de suspensão) e encosto/reclinável, ergonômico; Cinto de segurança com 03 

(pontos/pontas) para o motorista e passageiros; Filtragem de ruido interno mínima de 70(db); 

Direção hidráulica ou superior; Ano e modelo de fabricação; Ano/Modelo 2022/2022 ou 

superior; Com capacidade mínima de 12 m³ de carga na caçamba. Motor com potência mínima 

de 210 kw; Motor a Diesel/Biodiesel de no Mínimo 6 Cilindros; Traçado (6X2); Caçamba 

Basculante em Chapa de Aço. 

 

 

1.3 – CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICARIVA:  

 

Santa Maria das Barreiras-PA, Município localizado no sul do Estado, possui uma área 

territorial de cera de 10.330,214 m², e uma população de 22.000 habitantes, com um IDH 0,544, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Faz parte de uma região do 

Estado que tornou, um grande polo na produção agrícola e pecuária, fazendo parte desse setor, 

grandes e pequenos produtores rurais, que utilizam várias ferramentas tecnológicas que 

contribui para o desenvolvimento e expansão da agropecuária e da economia do Município.  
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Todas as regiões do Município a serão beneficiadas com esse projeto, rural e urbanas. Essas 

regiões são formadas por diversas classes sociais, de grandes e pequenos produtores rurais a 

aposentados, que dependem diretamente da parceira/ajuda do setor público, de todas as suas 

esferas, para o seu desenvolverem economicamente.  

 

A aquisição desses equipamentos, é de uma forma geral, pré-requisito para toda a evolução e 

desenvolvimento do processo produtivo, econômico e social no Município, tendo em vista, que 

o mesmo está diretamente ligado, ao aumento e diversificação da produção no setor agrícola e 

pecuário, fazendo parte do início, com reflexo no final da produção, distribuindo o seu efeito 

multiplicado por toda a cadeia de produtiva e da trafegabilidade, ligando o cidadão aos serviços 

públicos. Sem os equipamentos, objeto desse projeto, fica extremamente deficitária a prestação 

dos serviços públicos a população em geral. 

 

Devemos levar em consideração, que o objetivo do Governo do Estado, com esse programa, é 

fomentar o desenvolvimento e o crescimento econômico e social de todos os setores 

econômicos do Município, visamos com a conclusão do projeto, aumentar e/ou a qualidade dos 

serviços públicos prestados à população  

 

A solução do problema, através da aquisição do equipamento acima mencionado, tem às 

seguintes estimativas: Aumento de 30% a 45%, na produção e introdução de outras culturas, 

bem como, elevação na produção do rebanho de corte e leiteiro, assim como em toda a cadeia 

produtiva. Estima-se ainda, que esse incremento elevará entre 45% a 50% a renda dos 

produtores e geração de cerca de 1 a 1,5 postos de trabalho e garantir o escoamento da produção 

a trafegabilidade no Município através da manutenção e abertura de nova estradas vicinais. 

 

Os fatos narrados e o contexto no qual ele está inserido, os benefícios sociais e econômicos que 

serão proporcionados para toda população do Município, justificam esse projeto. O qual ainda, 

elevará o potencial de desenvolvimento e crescimento econômico de todas às regiões do 

Município, e consequentemente do Estado e do país. 

 

O objetivo do setor público, deve ser sempre de prestar serviços de qualidade a sua população, 

e proporcionar melhor qualidade de vida e geração de emprego e renda para todos. 

 

 

Santa Maria das Barreiras-PA, 18 de julho de 2022. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

Adriano Salomão Costa de Carvalho Filho 

Prefeito 
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