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JUSTIFICATIVA 

 

 

OBJETO: Aquisição de 100.000 litros de óleo diesel S10 para recuperação de 85 km da Vicinal 12 Ponto 

Inicial 3º 17’13.61”S; 52º29’25.87”0. Ponto Final 2º 56’8.87”S; 52º35’1.45”0, no município de Brasil Novo/PA, 

em atendimento ao Convênio nº 181/2022-SETRAN. 

 

As fortes chuvas que vem atingindo o município Brasil Novo tiveram consequências diversas, deixando 

enumeras famílias prejudicadas, e provocando danos as vias urbanas e rurais deste município de ordem 

econômica, social e ambiental. 

O fato é que a população da área rural do município de Brasil Novo sofre com a dificuldade de acesso e 

trafegabilidade, o que gera reflexos negativos na economia local. Muitas pessoas utilizam diariamente as estradas 

vicinais para chegar ao trabalho, para ir à escola, para receber atendimento e ter acesso a serviços básicos de 

saúde, para vender e comprar mercadorias, enfim para todos os tipos de atividades que exigem deslocamento. 

A agricultura emprega cerca de 25% da população economicamente ativa da região. A grande maioria, 

cerca de 70% pertence à agricultura familiar. Por estes fatores se faz necessário que as estradas do município 

possuam condições de uso, não se pode pensar em melhoria da mobilidade, crescimento da economia local, 

acesso a serviços de saúde, acesso à educação e escoamento de produtos sem que os travessões possuam 

condições mínimas para tal. 

Este convênio pretende garantir a ação do município no sentido de garantir e restabelecer a 

trafegabilidade das estradas vicinais no âmbito do município, significando a recuperação, retificação dos trechos 

interditados ou danificados. 

O combustível servirá para o abastecimento das maquinas e equipamentos. 

 

Brasil Novo, PA, 09 de agosto de 2022.  

 

 

WEDER MAKES CARNEIRO 

Prefeito Municipal de Brasil Novo 
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