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JUSTIFICATIVA 

Objetivo: Aquisição de massa asfáltica tipo concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) com CAP 50/70 e emulsão asfáltica para manutenção de vias urbanas e 
rurais do município de Curuçá – PA. 
 
APRESENTAÇÃO  
 

O Município de Curuçá – PA, através da nova gestão administrativa municipal 
encontrou várias vias urbanas em total cenário de precariedade e abandono, 
detectando a necessidade proeminente de levantamento das demandas para reparos 
e manutenção viária a fim de prover o bom andamento das atividades a elas 
pertinentes. 

Em consonância com as diretrizes legais estabelecidas pela LDO, as ações de 
manutenção e reparos nas vias e logradouros públicos, estão sob a responsabilidade 
da secretaria municipal de obras, provendo qualidade técnica para a execução de tais 
serviços. 

Ao detectar a precariedade existente, a secretaria municipal de obras 
providenciou o levantamento das demandas necessárias ao pronto reparo das vias 
em questão. 

1. JUSTIFICATIVA  

Justifica o procedimento em questão em virtude da situação de precariedade 
em que se encontram as vias públicas urbanas e rurais municipais, uma vez que 
temos intenção de executar através de administração direta, serviços menores como 
tapa-buracos e outras pequenas, porém diversas intervenções do tipo, no sentido de 
minorar custos para o erário público municipal, já que dispomos em nosso quadro de 
pessoal permanente, profissionais qualificados à execução destes pequenos serviços; 
e ao mesmo tempo ofertar maior quantidade de áreas atendidas. O referido material 
objeto deste procedimento deverá ser fornecido em Curuçá, em um período de 12 
meses, nos locais em que os serviços forem executados pela prefeitura, quando e nas 
quantidades solicitadas previamente e por documento oficial enviado e protocolado à 
contratada. 
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