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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
 

Tal solicitação se faz necessário. Nesse processo, para atender as necessidades 

emergenciais da sede e zona rural deste município de Anapu/PA, demandas existentes da 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEOVI, com aquisição de 

ferramentas em geral, peças para motosserras e roçadeiras e serviços de manutenção de 

equipamentos e máquinas de corte, poda e jardinagem. Tendo em vista que as atividades 

da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEOVI foram reduzidas em 

80% por ocasião da Pandemia do CORONAVIRUS (COVID-19), as atividades foram 

suspensas com execução somente de serviços essências no período de 04(quatro) meses. 

Salientamos que há uma demanda alta de procedimentos e manutenção todo mês, sendo 

imprescindível que todos os equipamentos e máquinas estejam em perfeitas condições de 

uso, evitando transtornos ao bom andamento dos serviços prestados aos usuários, a 

necessidade da realização dos trabalhos de preservação, manutenção, limpeza das ruas, 

canteiros, praças, prédios e jardins do perímetro urbano e rural, como também de pontes, 

que dá acesso aos produtores a sede do município para escoamento de seus produtos. A 

aquisição de ferramentas em geral, peças para motosserras e roçadeiras e serviços de 

manutenção de equipamentos e máquinas de corte, poda e jardinagem, utilizados durante 

os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – 

SEOVI, uma vez que que a paralisação destes equipamentos/máquinas acarretaria 

transtornos à prestação de serviços de qualidade aos munícipes de Anapu/PA. A 

manutenção de equipamentos/máquinas visa atender à necessidade desta Secretaria 

Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEOVI, visto que, a Unidade não possui em 

seus quadros pessoal habilitado para executar o serviço. 

 

Anapu/PA, 14 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

AELTON FONSECA SILVA 
Prefeito Municipal 
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