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JUSTIFICATIVA 

OBJETO 

Trata-se da solicitação, cujo objetivo é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA CAPACITADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, EM 

ATENDIMENTO AS DEMANDAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CURUÁ/PA. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 Constitui objeto desta Justificativa a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA CAPACITADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, EM ATENDIMENTO 

AS DEMANDAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CURUÁ/PA. A execução dessas obras encontra justificativa que consiste na necessidade de restauração 

da infraestrutura básica danificada dessas instituições de ensino; É importante frisar que estas escolas 

atualmente encontra-se em estado precário de manutenção, e estado avançado de degradação, trazendo 

assim riscos para o alunato destas instituições ora citadas, vale ressaltar que as mesmas encontram-se 

em funcionamento devido a volta às aulas, e para que não haja possíveis transtornos está administração 

possui o compromisso de oferecer conforto e elevação da qualidade de ensino aos estudantes solicita 

está contratação de forma emergente. 

 

Diante dessa situação o Poder Público precisa intervir para garantir uma ação mais célere e de forma 

definitiva que atenda aos atingidos pela má conservação das escolas auxiliando-os na superação das 

dificuldades delas decorrente, de acordo com as especificações dos serviços, projetos básicos e demais 

anexos relacionados no Termo de Referência. Via procedimento Licitatório nos termos integralmente, 

nas Lei Nº 8.666/93. Lei Nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 

7.892/2013 (suprir ausência de regulamentação no âmbito municipal) e demais legislações aplicáveis a 

este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis 

ao assunto. 

 

 

Curuá/PA, 27 de julho de 2022 

 

 

 

_____________________________________ 
Marinaldo de Siqueira dos Santos 
Secretário Municipal de Educação 
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