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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO"SEMAD

,r. CNPJ:28.578.160/0001-i1
T, DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DC§&d§w&§

do Canajás
oFtcto. N. 1 2t2022tPMEClSEMAD

Eldorado do Carajás, 12 de janeiro de 2022.
A Senhora
lara Braga l\Iiranda
Prefeita Municipal
Maria Nilda P. Neves
Presidente da Comissâo Permanente de Licitações - CPL
Departamento de Compras
Rua Rio Vermelho S/No - Centro - Km 100
Eldorado do Carajá§ - Pará

Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de baterias.

Em uso de minhas atribuições, solicíto de Vossa Senhoria a contratação de
empresa para fornecimento de baterias automotivas para atender as
necessidades da frota de veiculos oficiais do município, prioritariamente de
veiculos leves, visto que este objeto e essencial para o perfeito funcionamento da
frota desta instituição pública, e das secretarias correlacionadas a esta adminisúaçâo,
que desenvolve um papel fundamental para a população. Segue abaixo a relação de
serviços a serem ofertados.

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de êlevada estima e consideração.

Atenciosamente;

Fabi ntos Leal
Secretario Municipal de ministração - SEMAD

Portaria no 5 7t2021 - GAB

No DESCRTÇÃO DOS PRODUTOS QUANTIDADE
BATERIA AUTOMOTIVA DE 48 AMPERES 06 UNIDADES

02 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES 04 UNIDADES
03 BATERIA AUTOMOTIVA DE 70 AMPERS 02 UNIDADES .

04 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES 02 UNIDADES

,:
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Atenciosamente,

Prefeitura de Etdorado do Carajáso SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SEMOB

orícro. N" 1 o I 2oz2l PMEc/sEMoB

Eldorado do Carajás, 1 0 de janeiro de 2O22.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Maria Nilda Pereira das Neves
Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL

Departamento de Compras - DC

Rua Rio Vermelho No 0B - Centro - Km 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de contratação de empresa para fornecimento de baterias
automotivas.

Em uso de minhas atribuiçôes, solicito de Vossa Senhoria, a contratação de

empresa para fornecimento de baterias automotivas, visto que esta solicitação e de

extrema importância e essenciais para o perfeito funcionamento da frota de veículos e

maquinas desta secretaria, que desenvolve um papel fundamental para o bem estar da

população, tanto da zona urbana quanto rural do município. Segue abaixo a relação de

itens a serem aquisitados.

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e

consideração

IGUES DE OLIVEIRA
rio Municipal de obras
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Portaria n" 009/2021-GAB

No DESCRTÇAO UNID QUANT.
01 BATERIA AUTOMOTIVA DE 48 AMPERES UNID 02

02 BATERIA AUTOMOTIVA DE 60 AMPERES UNID 06

03 BATERIA AUTOMOTIVA DE 7O AMPERES UNID 02

o4 BATERIA AUTOMOTIVA DE 90 AMPERES UNID 02

05 BATERIA AUTOMOTIVA DE 1OO AMPERES UNID 16

06 BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AMPERES UNID 12

07 BATERIA AUTOMOTIVA DE 170 AMPERES 04

Eoú:. .i720 'puo que loclos vejõn- e saibc1 .. d Í|Ao da SÊNHOR kr i.ta

Rua Rio Vermelho no oB - centro - km 1oo, CEP: 68524-000 - Etdorado do Cêrajás,/PA
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§&der**;§§& Fnefeitura de Eldcnado do Canajás

do §ar§&s CRTTÀRIÂ MUNICIP,{L DE ÂGRICULTLJRÀ - SE,IiAGRI

orÍcto. N' o2/2o22IPMEC/SEMAGRT

Eldorado do Carajás, l0 de janeiro de 2022.
Ac Seúor
Fabio dos Santos Leal
Secretario Municipal de Administração - SEMAD
lVlana Nilda P. Neves
Presitlente da Comissào Permanente de Licitações - CPL
Depa(amento de Compras
Rua Rio Vemelho S,4.{o - Centro - Km 100
Eldorado do Carajás - Pará
Assunto: Solicitação de contratação de empresa para fornecimento de baterias
automotivas.

Em uso de minhas atribuições. solicito de Vossa Senhoria a contratâção de empresa
para fornecimento de baterias automotivas, visto que csta solicitação e de extrema
importârcia e essenciais para o pcrÍêito funcionamento da frota de tratores agrícolas e veiculo de

apoio desta secretaria, que desenvolve um papel fi"rndamental para auxiliar os produtores rurais
do município.

Segue abaixo a relação de itens a serem ofeitados

DESCRTÇÃO UNID QUANT
BATERIA 60 AIMPERES UNID 02
BATERIA 7O AIMPERES
BATERIA 90 AMPERES
BATERIA 1OO AMPERES UNID OB

UNID
6 UNID

NO

Atenciosamente.

Gomes da Costa

Secrctário de Agricultura
Porlaria nn 01112022
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Rod.BR 155 s/no Centro km 100, CEP: 68524"000 - Etdorado do Carajás/PÁ.

1.

2. UNID
J, UNID
4
5. I BATERIA 150 AIUPERES

BATERIA 170 AIMPERES

Na oportunidade. aproveitamos para rcitcrar r,otos de elevada estima e consideração.
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?re,fei,,1raa, d*, É.t"dorad"d dÇ e+a,ia+
SEcRETARtA MUNtctpAL DE AsstsrÊNctA E pRoMoçÃo soctAL _ sEMAps

CN PJ: 14.128.555,20OO1-80

oFtcto No 081 t2022tPMEC/SEMAPS

Eldorado do Carajás, 10 de Janeiro de2022.

Assunto: Solicitação de aquisição de baterias para veículos leves.

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar a viabilização para
aquisição de baterias para veículos leves para atender as necessidades da
secretaria Municipal de Assistência e Promoção social e departamentos,
conforme especificações e quantidades estabelecidas a seguir:

Francisca Neto da Rocha Santos

Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria ne373/2O2t

No DESCRTçÃO DO SERVTçO UNID QUAN

1
UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, NO M NtMO 60
AMPERES UNID 10.

2
UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS,NOM NrMO 100
AMPERES. 02

lsõios qlzo 'Pato que todosvejotn e soibclijl o màa do SENHaR:e.: i:,ra..'

ÉLdo r aio' do- Coro-j á4./ ? A

Fábio dos Santos Leal
Administração
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§&d«§r&&*« Frefeitura de ÊLc{oraelo do earajás
do Carajás SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SM§

orícto. No 1 47 t2o22t PMEc/sMS

Eldorado do Carajás, 18 de janeiro de 2022.
Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
Maria Nilda Pereira das Neves
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Tv. Rio VeÍmelho S/N - KM 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de Compra de Baterias para Veículos Leves

Em uso de minhas atribuições, solicito de Vossa Senhoria, Compra de Pneus
para Veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas
unidades, conforme especificaçÕes e quantidades estabelecidas a seguir:

ITEM DESCRIÇAO DO SERVIÇO UNID QTD.

1 UN 12'

2
BATERIA AUTOIVIOTIVA DE 12 VOLTS, NO MINIMO
70 AMPERES

UN 02

BATERIA AUTOMOTIVA DE í2 VOLTS, NO IVIINIIVIO

90 AMPERES
UN 02

4
BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, NO MINIMO
1OO AMPERES

UN 02

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente,

ntr tr tres
Secretário de Saúde

Portaria no 41 3 / 2021 -G AB
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Rua Rio VernrcLho S./N Centro - krn 1oo. CEP: ô8524 ooo - Eldorado do Carajas,/PA

BATERIAAUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, NO MINIMO
60 AMPERES

a
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do Carqjás

(§ Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETÂRIA MUNICIPÀL DE MEIO ÀMBIENTE ,

CNP-J: 28" 578" 1 ó0/0001 -31

oFícto. N" 1aI20Z2IPMEC/SEMA

Eldorado do Carajás, 10 de janeiro de 2022.
Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretario Municipal de Administração - SEI\íAD
Maria Nilda P. Neves
Presidente da Comissáo Permanente de Licitaçôes - CPL
Departamento de Compras
Rua Rio Vermelho S/No - Centro - Km 1 00
Eldorado do Carajás - Pará
Assunto: Solicitação de contratação de empresa para fornecimento de baterias
automotivas.

Em uso de minhas atribuições, solicito de Vossa Senhoria a contratação de
êmprese para fornecimento de baterias automotivas, visto que esta solicitação e de
extrema importância e essenciais para o perfeito funcionamento da frota de veículos e
maquinas desta secretaria, que desenvolve um papel fundamental para o bem estar da
população, tanto da zona urbana quanto rural do município.

Segue abaixo a relação de servlços a serem ofertados.

No DESCRTÇAO UNID QUANT
1 BATERIA 60 AMPERES UNID 02
2 BATERIA 70 AMPERES UNID

BATERIA 90 AMPERES UNID
4 BATERIA IOO AMPERES UNID
5 UNID 04
6 UNID

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e consideraçâo

Atenciosamente,

Paulo Franklin de Oliveira das Chagas
Secretário de Meio Ambiente

Portaria no 003/202í-GAB
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Rod. PA 275, s/n" CEP: 68524-000 Etdorado do Carajás/PA.

BATERIA 150 AMPERES
BATERIA 170 AMPERES

tçL t-



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS /PA

SEoRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO
c. N. P J. 29 940.948/0001-09

§§d6il§&{o
d,o earajás

O F TC IO N" 2O8 12022 lP MEC/SEMED

Eldorado do Carajás, 10 de janeiro de 2O22.

Fábio dos Santos Leal
Adm inistração

Assunto: Solicitaçáo de fornecimento de manutenção de veículos leves

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S.' a viabilização
para aquisição de baterias automotivas para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educaçáo e departamentos, conforme especificaçôes e
quantidades estabelecidas a seguir.

tTE tvl DEscRrçÃo Do sERVrço UNID

I UNIDADE BATERIA AUToI\iloTIVA DE 12 VoLTS, No MÍNIMo
6O AMPERES

a2

2
UNIDADE BATERIA AUToI\iloTIVA DE 12 VoLTS, No i/]ÍNIMo
70 AMPERES

a2

3
UNIDADE BATERIA AUTOI\i]OTIVA DE 12 VOLTS, NO MiNIMO
,1 

OO AMPERES
08

4
UNIDADE BATERIA AUTOMOTIVA DE 12 VOLTS, NO MINIMO
150 AI\iIPERES 16

DINAQUEILE BARROS DA SILVA OLIVEIRA
Secretana Municipal de Educaçào

Poia(ia no 27912021

R!a da Guar.rlá s/'n Caixa D'ágla -km o2, CEP: 68524 ooo - Elciorâdo ao Caràlás/PA



llrefeitura cle Ekionado d<i Car*.iás_
SUCRII'I'ARlr\ §'l L.r N lt- lPi\ t. Dí: Al)NIlN lS'l l{ÂÇA()

CNI'J: 28.578. 160,1000 l -3 I

§&d*irme§
'r§tl üara"iá*

JUSTIFICATIVA - CONTRATAÇÃO OE ETUPRESA PARA FORNECIMENTO
DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS,

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRICOLAS.

Esta contrataÇão se justifica face ao interesse público de substituição de
baterias automotivas para o correto funcionamento da frota municipal de
veículos leves, pesados, equipamentos de terraplanagem e máquinas
agrícolas, para o desempenho regular das atividades praticadas no ambtente
da Administração Pública, uma vez que os referidos objetos oficiais devêm
estar em plenas condiçÕes de funcionamento e conservaÇão, à disposiçáo do

serviço sempre que forem demandados e, no caso de situações emergenciais.
receber o atendimento e assistência devidos. Além disso, além da salvaguarda
do patrimônio público, a referida substituição de baterias tambem se torna
necessária com vistas à segurança dos usuários dos motoristas e operadores
dos mesmos, sempre realizando manutençôes preventivas e em casos de força
maior manutenções corretivas.

Neste aspecto, é de fundamental importância a contratação de empresa
para o fornecimento de baterias automotivas de diversas amperagens para os

bens próprios do município, que desempenham um papel fundamental para dar
apoio às atividades de recuperação de ruas e estradas vicinais, transporte e
movimentação de materiais necessários para esse fim, visto que nosso

municípro possui uma grande extênsão territorial contêndo 2í vilas e

assentamentos, e mais de 3.800 km de estradas vicinais catalogadas.

Em face desta necessidade deve se essa contrataçâo, haja vista sua

importância e utilidade para o interesse público.

Fabio do Santos Leal

Secretária Municipal de Administração
Portaria no 57712021
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rê ?re.fü)h,Lra/ dt, ÉJ^d*a"dc dô- kta4á,
SECRETARtA MUNtctpAt DE AsstsrÊNctA E pRoMoÇÀo soctAL _ sEMAps

CNPJ: 14.128.555/OO01-8O
do as

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação tem por objetivo a aquisição de baterias para
veículos leves para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência e Promoção Social, bem como departamentos ligados a mesma.
Visto gue o prazo de duração deste objeto é finito, é imprescindível efetuar a

troca para o bom funcionamento dos veículos para atender as necessidades do
CRAS, que realiza visitas a idosos e famílias em condições de fragilidade. O
CREAS que atende a condições de alta complexidade, como o resgate de
crianças, adolescentes e idosos em situações de risco. Os veículos também
atendem as necessidades da Casa de passagem, em que abrigam crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade. Desta forma, a aquisição de
baterias é fundamental para o desenvolvimento das atividades dessa secretaria.

Fra ncisca eto da Rocha Santos

Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria nP 373/2027
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§[dci,]adm
do Carajá*

Sl;(.'RI l ARl;\ i!1t]Nl{ lP:\[. Dt]. lvl[:lt) ;\lvlI]lEN l'l:

JUSTIFICATIVA - CONTRATAÇÃO OE EN,IPRESA PARA FORNECIMENTO
DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS AMPERAGENS PARA

VEICULOS E MÁOUINAS AGRICOLAS

Essa contratação se justifica Íace ao interesse público de exêcutar-se a
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e maquina agrícola
próprios desta secretana, para o desempenho regular das atividades
praticadas, uma vez que a mesma possui uma maquina agrícola que dar
suporte aos produtores rurais na recuperação de áreas degradadas para a
conservação ambiental, por tal razão o mesmo necessita de substituição de
baterias para seu perfeito funcionamento, alem do veiculo de apoio, que e
bastante utilizado nas fiscalizaçÕes ambientais e atividades administrativas,
face sua intensa utilização e demanda de serviços.

Além disso, além da salvaguarda do patrimônio público, a referida aquisição se
torna necessária com vistas à segurança do operador, sempre mantendo
aspectos de conservação em dias nas manutençÕes preventivas, e quando
necessária a intervenção de manutençÕes corretivas, visto sua abrangente
utilização.

Atenciosamente;

.J* I
Cvv?

PAULO FRANKLIN LIÍMA OLIVEIRA DAS CHAGAS
Secretario Municipal de Meio Ambiente

Portarra no 00312021
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Pncfeitura qle Eldonado dn Cana.iás
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<lo Carajás
Si:CRl,-l'.,\R lA tuÍLlr-lti{PAt. D[r SAt]D[:

JUSTIFICATIVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE BATERIAS AUTOMOTIVAS

A aquisição do objeto deste termo de referência, em especial a Secretaria
Municipal de Saúde, que utiliza em todos os veículos, em razão de
ambulâncias que tem um desgaste excessivo devido o sistema de sirenes e
sinalização, além dos veículos de apoio administrativos, que tem uma elevada
demanda de utilização, ciente que o objeto a ser adquiddo faz parte do sistema
de segurança dos veículos, evitando assim prejuízo ao erário público, sendo que
motivos expostos justificam tal aquisição.

Atenciosamentej

LD PEREIRA IRES
Secretario Municipal de Saúde

Portaria no 41312021
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ffi&di§l'e***o
do Carajâs

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de manutenção, funcionamento e resoluçáo
de problemas eletrônicos apresentados pelos ônibus e veículos oficiais da
Secretaria Municipal de Educação, devido à necessidade de utilização de
baterias, assim, as diversas amperagêns se faz necessárias para atender a
demanda de manutençáo corretiva dos veículos da frota desta municipalidade,
haja vista que êste material é relevante para substituição de unidades
danificadas dos referidos veículos com a finalidade de dar continuidade aos
serviços prestados de forma contínua e ininterrupta.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS /PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
c N. P. J.29 940.948/0001-09

.@-_-...-
DINAQUEILE BARROS DA SILVA OLIVEIRA

Secretaria l\/lunicipal de f ducaÇão
Poiaria no 27912021
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