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OFICIO N" O66I2O22|PMEC/SEMAD

Eldorado do Carajás, 02 de Abril de 2022.

Assunto: Solicitação de Aquisição de Combustível

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar a viabilização de aquisição de

combustível. O item que necessita ser adquirido faz-se indispensável para suporte em todas as

secretarias, uma vez que todas as secretarias precisam de combustível para desenvolvimento de

projetos, eventos e atividades, visto isso é imprescindível à aquisição do item.

A aquisição dos itens bem como seus quantitativos segue no termo de referencia em anexo.

Fábio dos Santos Leal

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARTA DE MUNICtPAL DE ADMINTSTRAçAO - SEMAO
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A Exma. Seúora Prefeita de Eldorado do Carajás - PA
Iara Braga Miranda

Tv. Rio Vermelho, SÀ{, I(M 100

Eldorado do Carajás - PA

Secretário Municipal de Administração
PoÉaria N"5772021
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Eldõtüitlo

do Carqiá,s,_
Governando com você

Eldorado do Carajás, 0l de Abrit de 2022.

Fábio dos Santos Leal
Secretiirio de Administração - SEMAD
Maria Nilda Pereira das Neves

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Tv. Rio vermelho SN - KM 100

Eldorado do Carajás - PA

Assunto: Solicitação para aquisição de Combustível

Ao cumprimentaJo com satisfação viemos através deste oficio solicitar de V.S.u a

viabilização de empresa especializada para aquisição de combustível, fluidos de freio e óleos

lubrificantes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED com

recurso do Fundo Municipal de Educação - FME e seus departamentos, conforme especificações

e quantitativos estabelecidos a seguir:

Atenciosamente,

SEVERIANO S AIO NASCIMENTO MACEDO
Sec. Municipal de Educação

Port. N'033/2022

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
I

ólro uBsu., ssoo LITRO 103.488

ór,ro nrrsrr. sro LITRO

lsotos 41.20:'Poru que todos vejon. e soibom, o tnõo do SENHoR fez isto

Eldorado do Carajás/PA-CEP 68524-000

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETAR|A MUNtCtpAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CNPJ: 29.940.948/0001 -09

OFÍCIO. N' O34g I2O22IPMEC/SEMAS

GASOLINA ADITIVADA LITRO 14.400
2.
3. 29.600



Eldt5tâtlo
do Carajás
Gov€rnando com você

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARTA MUNtctpAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CNPJ: 29.940.948/0001-09

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de aquisição de combustível (diesel) e (gasolina), visa atender as

necessidades das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação, onde é de fundamental
importância na utilização dos transportes escolares terrestres, que percoÍÍem uma grande rota de

área rural de forma continua, enquadrando, portanto, veículos próprios (ônibus escolares) e

privados na categoria de serviços essenciais, atendendo cerca de 1.375 alunos da zona rural. O
combustível será fomecido sempre de acordo com as especificagões requeridas e deverão estar

em conformidade com os padrões técnicos e de qualidade.

SEVERIANO S IO NASCIMENTO MACEDO
cipal de Educação

Port. N'033/2022
Sec. unl

lso'tos 41.20:'Porc que todos veiom, e sibom-. o mão do SENHOR íez islo. '

Eldorado do Carajás/PA- CEP 68524-ooo
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNlctpAL oe EouceçÀo - sEMED

CNPJ: 29.940.948/0001-09

DESPACHO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação
MARIA NILDA P. NEVES

Seúora Presidente,

Em resposta ao despacho recebido, segue abaixo as dotagões a serem oneradas.

Informamos a Vossa Seúoria a existência de créditos orçamentários para o presente processo,

em consonância com a Lei Federal no 8.666193 e suas alteragões posteriores, para a mesma.

l2 361 0008 2.083 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.

12 361 0008 2.088 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar - PNATE.

AUTOMOTIVOS

Atenciosamente,

to Macedo
Sec. Municipal de Educação

PoÉ. N"0332022
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oFÍcro No 1 8 I 2022t PMEC/SEMAD

Eldorado do Carajás, 01 de abril de2O22.
Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal

Secretário Municipal de Administração
Maria Nilda P. das Neves

Presidente da Comissão Permanente - CPL

Rua Rio Vermelho S/N, Km 100

Eldorado do Carajás/PA
Assunto: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a aquislção de
combustíveis, tenda em vista a necessidade de atender o abastecimento da frota de
veículos leves e motocicletas, bem como do trator agrícola, visto que essa contratação
e de extrema importância para a manutenção dos trabalhos existentes e a necessidade
de locomoção de equipes de fiscalização tanto na zona urbana e rural do município.
Além da necessidade de manutenção de fiscalizaçôes ambientais, esta secretaria dar
suporte a pequenos produtores rural no fomento a preservação e plantio de mudas
nativas e recuperação de áreas degradadas e conservação de nascentes de água com o
apoio do trator agrÍcola desta secretaria, sendo somente possível através do uso
continuo de combustíveis para os referidos veículos e a máquina agrícola.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

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

Atenciosamente, o Tnottl
Paulo Franklin Oliveira das Chagas

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria no 003/2021 -GAB

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

CNPJ: 28.578.16 o/ ooor:3t

t{t

No DESCRTÇÃO QUANTIDADE
EM LITROS

01 GASOLINA COMUM 2.000

02 GASOLINA ADITIVA 3.000

03 óteo orrsel coMUM - TrPo ssoo 4.000

04 ÓLEo DIESEL ADITIVADo _ TIPo 51O 6.000

lsoials .11 20 'Poía que ioCos vejarn e sâr'brrr) . o ,)ôo do SEN HOQ fez isLo

Av. Oziet Atves PêÍeira s/no - Centro - km 02, CEP: 68524-000 - Etdorado do Carajás,/PA



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. SEMA
CNPJ: 28.578.1 60/0001 -31

ELdõtâtto
do Carajás

JUSTIFrcATrva - eoursrÇÃo DE comBUsrivets eARA SEcRETARTA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

A presente aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento dos
veículos da secretaria municipal de meio ambiente, composto por uma
camionete, um trator agrícola e quatro motocicletas, viabilizando, desta forma, a

prestação de serviços públicos na área de fiscalização ambiental, prestação de
serviços a pequenos agricultores.

Tenda em vista tal necessidade, visto que essa contratação e de extrema
importância para a manutenção dos trabalhos existentes e a necessidade de
locomoção de equipes de fiscalização tanto na zona urbana, quanto rural do
município para fazer cumprir o código ambiental municipal, além de desenvolver
palestras e orientação a população em geral sobre os mais variados temas. Além
da necessidade de manutenção de fiscalizações ambientais, esta secretaria dar
suporte a pequenos produtores rural no fomento a preservação e plantio de
mudas nativas e recuperação de áreas degradadas e conservação de nascentes
de água com o apoio do trator agrícola desta secretaria, sendo somente possível
através do uso continuo de combustíveis para os referidos veículos e a máquina
agrícola.

Por esses e outros diversos motivos essa aquisição se faz necessária,
inadiável e por ser de fornecimento continuo durante todo o ano, de acordo com
a demanda, haja vista sua importância e utilidade para o interesse público.

Atenciosamente;

I i11ç,ptr-L \,

Paulo Frankilin Oliveira das Chagas
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Portaria no 003/202í - GAB

!scic!;4lao 'Poro que tôc!ôsveiom. e soíbeín. a mao do SENHOR Íez isto

Rua Rio Vermetho s./n - cêntro - kmloo CEPr 68524-ooo - Etdorado do Carajás,/PA
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Prefeitura de El.dorado do Carajás
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

CNPJ: 28.578.160/ aooL-3L
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

DESPACHO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação
MARIA NILDA P. NEVES

Senhora Presidente,

Em resposta ao despacho recebido, segue abaixo as dotações a serem oneradas.
lnformamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para o presente
processo, em consonância com a Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações
posteriores, para a mesma.

Projeto/Atividade: í0 í02 00í7 2.005 - FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE MEIO
AMBIENTE
ClassiÍicação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SUb . EIEMENTO: 3.3.90.30.0í - COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Atenciosamênte;

ffi, CL ).*,Í1^Ív'., I

Paulo Franklin Oliveira das Chagas
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Portaria no 003/2021-GAB

ls<íics 11.2a 'Parc, que loso:. vejçrt. e soiban . c nac do SÉ;ÀJ/rOÊ Íe1Àfo. '

Av. Oziel Alves Pêrêira s,/n - cêntro -km 02. CEP: 68524-000 - Etdorado do Carajás./PA
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Prefeitura de ELdorado do Carajás

doG SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMIN ISTRAÇAO
cNPJ: 84.139.633/ ooo!-75

OFíCIO N" 1 9 I aOZZIPMEC/SEMAD

A Exma. Senhora Prefeita de Eldorado do Carajás/PA

lara Braga Miranda

Rua Rio Vermelho S/N, Km 100

Eldorado do Carajás/PA

Assunto: Aquisição de combustíveis.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de
combustíveis, visto que esta secretaria presta apoio as demais secretarias
correlacionadas as a gestão pública municipal e seus respectivos departamentos, no
objeto desta solicitação. PaÍa que possamos resguardar os bens ativos deste município,
garantindo o perfeito funcionamento, pra suprir a demanda de serviços a serem
executados para o bem comum à população deste Município.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

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

Atenciosamente,

W
Fabio dos Santos Leal

Secretário de Administração
Portaria no 577 /2021 -GAB

No DESCRTçÃO QUANTIDADE
EM LITROS

01 GASOLINA COMUM 63.000

02 GASOLINA ADITIVA 63.000

03 ólro orEsrl coMUM - TrPo ssoo 45.000

04 ótro otrsrl ADtlvADo - TtPo s1 o 35.000

lsoios 11 20 'poru que todos vejdfi. e sdibofi .. a mao do SENHOP fez isto

Rua Rio Vermetho s/n" - Centro - km 1oo, CEPI 68524-000 - Etdorado do Carâjás/PA

Eldorado do Carajás, 01 de abril de2O22.
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB

Eldorado do Carajás, 01 de abril de 2022.

Ao Senhor

Fabio dos Santos Leal

Secretário Municipal de Administração
Maria Nilda P. das Neves

Presidente da Comissão Permanente - CPL

Rua Rio Vermelho S/N, Km 100

Eldorado do Carajás/PA
Assunto: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de
combustíveis, tenda em vista a necessidade de atender o abastecimento da frota de
veículos leves e pesados, bem como das maquinas pesadas próprios da secretaria
municipal de obras, visto que essa contratação e de extrema importância para a

manutenção de Convênios Existentes e a necessidade de manutenção de obras públicas,
recuperação de estradas vicinaís existentes no município, bem como outras diversas
atividades inerentes a esta secretaria.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente,

Orivan Rodrigues de Oliveira
Secretário Municipal de Obras

Portaria no 009/2021 -GAB

No DESCRTÇÃO QUANTIDADE
EM LITROS

GASOLINA COMUM 18.000

02 GASOLINA ADITIVA

óleo olesEl coMUM - TrPo ssoo 85.000

04 ótro otrsrl ADtlvADo - TtPo s1o 60.000

oFícto N o 221 2022t PMEC/SEM OB

t.l

01

12.000

03

lsaías 1120 'PaB ,lLie lodos ve.jatn. e scibon .. o rnõo dô SENHOR Íez isto. '

Rua Rio Vermelho s,/no - Centro - km 1oo, CEP| 68524-0o0 - El.dorado do Carajás,/PA
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dO CarajáS SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DES ECoNo MICO. SEMUD

OFíCIO NO 21 I aO2ZIPMEC/SEMUDE

Eldorado do Carajás, 01 de abril de2O22.

Ao Senhor

Fabio dos Santos Leal

Secretário Municipal de Administração
Maria Nilda P. das Neves

Presidente da Comissão Permanente - CPL

Rua Rio Vermelho S/N, Km 100

Eldorado do Carajás/PA
Assunto: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico.

Em uso de minhas atribuiçôes, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de
combustíveis, tenda em vista a necessidade de atender o abastecimento da frota de
veículos leves e pesados, bem como das maquinas pesadas próprios e teÍceiras, que
prestam serviços para esta referida secretaria, que tem como objetivo atender as
demandas da zona urbana na recuperação de ruas, coleta de resíduos domiciliar,
manutenção nas áreas públicas do município, visto que essa contratação e de exÍrema
importância para o perfeito funcionamento das atividades correlacionadas a esta
secretaria.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

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

Atenciosamente,

Luis Claudio Carvalho
Secretário de Urbanismo e D

Portaria no 053 I 2022- GAB

ilva
es. nomrco

No QUANTIDADE
EM LITROS

01 GASOLINA COMUM 13.000

02 GASOLINA ADITIVA 16.000

03 óLEo orEsEL coMUM - TrPo ssoo 4s.000

o4 óleo otesgl ADrlvADo - TtPo s1o 25.000

lsaios 4120 'Po@ que loCosvqam. esalboft.. d fião do SENHOR fez istc

Rua Rio Vermelho s,ho - Centro - km 1oo, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA

DESCRTÇÃO



§)

*a-
E[$pS$Se..*,,,IJ,iI,', jlis?*'-:1,'.?l?Íxffi f-T?Êi,.o-,.*o,o

oFÍcto No 17 t 2ozzl PMES/SEMAPP

Eldorado do Carajás, 01 de abril de 2O22.

Ao Senhor

Fabio dos Santos Leal

Secretário Municipal de Administração
Maria Nilda P. das Neves

Presidente da Comissão Permanente - CPL

Rua Rio Vermelho S/N, Km 100

Eldorado do Carajás/PA
Assunto: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Agricultura.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de
combustíveis, tenda em vista a necessidade de atender o abastecimento da frota de
veículos leves e maquinas agrícolas próprios da secretaria municipal de agricultura, que
presta relevantes trabalhos para os agricultores municipais e além de fomentar as
atividades rurais, bem como outras diversas atividades inerentes a esta secretaria.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente,

't- -
Luzenil§Yn iilunes da Costa

Secretário trluniéipal de Agricultura
Portaria no O1 1 12022-GAB

No DESCRTÇAO QUANTIDADE
EM LITROS

01 GASOLINA COMUM 11.000

02 GASOLINA ADITIVA

03 ólro otesel coMUM - TtPo ssoo 30.000

o4 óleo oresrl ADtlvADo - TtPo s1 o 15.000

lsotcs ;1.2o 'Potc! qLie lodõs rejÕln e saibc41. c n)ãa da SFi§liO? Íez ista

Rua Rio Vermelho s./no - Centro - km 1oo, CEP| 68524-000 - Etdorado do Caraiás/PA
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Etdõfâilo
do Carajás

JUSTIFtcATtvA - AoursrÇÃo DE couBusrÍvels pARA SEcRETARTAS
coRRELAcToNADAS A ADMtNtSTRAçÃo eúeutca MUNtctpAL

A presente aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento da
Frota Municipal, viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos nas
diversas áreas de atuação deste Município (administração, agricultura,
urbanismo e obras), além de manutenção de vias públicas, apoio a atividades de
limpeza, transporte e destinação final de resíduos sólidos, entre outros.

A Contratação por ser de suma importância em âmbito da esfera pública que

as atividades dos veÍculos e máquinas que consumirão o combustível, cuja
aquisição está sendo justificada através deste documento, são atividades
públicas indispensáveis, que necessitam de atendimento por parte do Poder
Público Municipal, e o não atendimento poderá ocasionar prejuízos irreparáveis
à população. O quantitativo estimado foi obtido com base no consumo do ano
de 2021 com projeção da demanda atual e a previsão de aquisição de novos
veículos e maquinas que comporão a frota municipal em breve.

Visto que o municÍpio possui grande extensão territorial rural, no qual sua
trafegabilidade se dá por meio de estradas vicinais, visto que em períodos
chuvosos são bastante castigadas, e por possuir um tráfego constante, essas
referidas estradas merecem um cuidado especial da administração publica
municipal, garantindo assim o direito de ir e vir dos munícipes residentes na zona
rural, que compõe por 21 vilas e projetos de assentamentos, estimados em mais
de 3.800 quilômetros de estradas vicinais municipais.

Salientando ainda que o programa de assistência ao produtor rural, visa dar
apoio com a mecanização de terras agrícolas, por meio de maquinas agrÍcolas
próprias do município e dando assistência diferenciada ao produtor rural,
fomentando essa atividade que é crucial para garantir renda a todos os
produtores, em especial aos pequenos agricultores que são assistidos por esse
programa e nas mais diversas ações inerentes e correlacionadas a agricultura.

Por esses e outros diversos motivos essa aquisição se faz necessária, inadiável
e por ser de fornecimento continuo durante todo o ano, de acordo com a

demanda, haja vista sua importância e utilidade para o interesse público.

Atenciosamênte;

Fabio dos ntos Leal
Secretária Municipal de Administração

Portaria no 57712021 - GAB

lsúíos 412a 'poío que toCosrejon. e soibofi.. d mao do SENHOR Íez isto

Rua Rio Vermetho s,/n - centro - kmloo CEP: 68524-000 - Etdorado do Cârajás,/PA

Estado do Pará
Prefeitura Municipalde Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
CNPJ: 84.1 39633/0001 48
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Projeto/Atividade: í0 í02 00í7 2008 - FUNC. DA SEC. IlllUN. DE URBANISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub - elemento: 3.3.90.30.0í - COMBUSTIVEI E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Atenciosamente;

Fabio dos Santos Leal
Secretária Municipal de Administração

Portaria n" 57712021

{

EldõtâiIO Prefeitura de Eldorado do Carajás
do Carajás SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - SEMAD

CNPJ: 84.139.633/ oooL-75
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

DESPACHO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação
MARIA NILOA P. NEVES

Senhora Presidente,

Em resposta ao despacho recebido, segue abaixo as dotações a serem oneradas.
Informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para o presente
processo, em consonância com a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações
posteriores, para a mesma.

Projeto/Atividade: 10 102 0017 2.005 - FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE ADIITISTRAÇAO
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SUb . CICMENTO: 3.3.90.30.0í - COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Projero/Arividade: í0 í02 0017 2.014- GEsTÃo DA SECRETAR|A MUNtCtpAL DE OBRAS
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SUb . EIEMENTO: 3.3.90.30.0í - COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Projeto/Atividade: 10 102 0017 2.028 - FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SUb. EIEMENTO: 3,3,90.30.01 _ COMBUSTíVEIS Ê LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Projeto/Atividade: 10102 0017 2.0'12- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
sub - elemento: 3.3.90.30.0í - coMBUsTívE§ E LUBRTFTCANTES AUTOMOTTVOS

lsaius Jr.2o 'Po@ que lodos vejom. e sctbo, . a mãodo SENHOR fez isto.'

Rua Rio Vermelho s/n - cêntro -km 1oo. CEPi 68524-000 - Etdorado do Carâjás/PA
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Etdtitâtlo
do Carajás
GoveÍnando com você
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?-tit.Eldõiãtlo
do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNIcIPAL DE ASSISTÊNcIA socIAL - sEMAs

CNPJ: r4. u 38.555/ooo1-8o

orÍcro. N' ot4stzo22tPMEC/sEMAs
Eldorado do Carajás, 01 de Abril de 2022.

Assunto: Solicitação para aquisição de Combustível.

Ao cumprimenta-lo com satisfação viemos através deste oficio solicitar de V.S." a

viabilização de empresa especializada para aquisição de combustível, fluidos de freio e óleos
lubrificantes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
e seus departamentos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos a seguir:

Atenciosamente,

Franc eto da Rocha Santos
Sec. Municipal de Assistência Social

Port. N'003/202 I

ITEM DESCRTÇÃO UNID QUANT

I
GASOLINA ADITIVADA
Especificações: possui 25% de etanol anidro, anticorrosivos e
antioxidantes.

LITRO 65.000

,
ólno »rnsnl ssoo
Especificações: Teor máximo de enxofre, sendo conhecido nos postos
como diesel comum. E um produto adequado aos veículos a diesel.

LITRO 6.000

"i 

lilt

Fábio dos Santos Leal
Secretiírio de Administração - SEMAD
Maria Nilda Pereira das Neves

Comissão permanente de Licitação - CPL
Tv. Rio vermelho SÀ{ - KM 100

Eldorado do Carajás - PA
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JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de aquisição de combustível (diesel) e (gasolina) para atividades da

Secretaria Municipal de Assistência Social visa atender as necessidades das atividades

desenvolvidas pela Secretaria de Assistência. Entre os serviços temos as visitas domiciliares
solicitadas pela rede de Proteção Socioassistencial e Rede de Políticas Públicas; Visitas
domiciliares sobre as famílias quanto as condicionalidades do Programa Bolsa Família,
deslocamentos para as áreas de risco e áreas rurais do município através da busca ativa e os

trabalhos da equipe volante nas comunidades. As visitas domiciliares de acompanhamento

realizadas pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, nas atividades realizadas

diante da violação de direito realizadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS, e nas atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vinculado-SCFV. Visto isso, faz-se justiÍicável a aquisição de combustível, bem como seus

quantitativos e descrições.

Franci eto da Rocha Santos
Sec. Municipal de Assistência Social

Port. N'003/2021

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEMAS

CNPJ: 14.238.555/ooo1-8o
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SEcRETARTA MUNrcrpAL oe asststÊrucrA soctAL - sEMAs
CNPJ: r4.u38.555/ooor-8oGovernando com você

DESPACHO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação
MARIA NILDA P. NEYES

Em resposta ao despacho recebido, segue abaixo as dotações a serem oneradas.

Informamos a Vossa Seúoria a existência de créditos orçamentários para o presente processo,

em consonância com a Lei Federal no 8.666193 e suas alterações posteriores, paÍa a mesma.

Projeto/Atividade: 08 243 0004 2.094 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Classiíicação Econômica: 3.3,90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

AUTOMOTIVOS

Projeto/Ativida det 08 244 0004 2.072 - MANUTENÇÃO nO IGD- ÍNDICE DE
GESTÁO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA (PBF)

Classificaçâo Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
SUb-CIEMCNtO: 3.3.90.30.0I - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

AUTOMOTIVOS

Projeto/Ativida det 08 244 0004 2.073 - MANUTENÇÃO CneS Gltn)
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MÂTERIAL DE CONSUMO
Sub-elemenro: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

AUTOMOTIVOS

Projeto/Aúividade: 08 244 0004 2.075 - MANUTENÇÃO DO sCFv
ClassiÍicação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍYEL E LUBRIFICANTES

AUTOMOTIVOS

Atenciosamente,

Francisca to da Rocha Santose

Sec. Municipal de Assistência Social
Port. N"37312021
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Senhora Presidente,
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do Carajás SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SMS

orícro. No 1 s4l zo22t PMEc/sMs

Eldorado do Carajás, 01 de Abril 2022.
Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
Maria Nilda Pereira das Neves
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Tv. Rio Vermelho S/N - KM 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de Contratação de Empresa Fornecedora de Combustíveis

Em uso de minhas atribuições, solicito de Vossa Senhoria, Contratação de
Empresa Fornecedora de Combustíveis para Veículos, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades, conforme especificações e
quantidades estabelecidas a seguir:

ITEM DEScRTçÃo Do sERVrÇo UNID QTD.
1 GASOLINA COMUM LT í 50.000
2 LT 150.000

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

Atenciosamente,

Ald ra Aires
aúdeSe

Portaria no 41 3 /2021 -G A

lsaios t120 'pord que toCos vejdn. e sdibanl . a móo do SENHOR fuz isto. '

Rua Rio Veímelho S/N - Centro - km 1oo. CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás,/PA

DIESEL S.íO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

JUSTIFtcATtvA - coNTRATAÇÃo oe eupResA pARA FoRNEctMENTo
oe cor'lgustívets

Sabe-se que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para

melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, procurando

atender com qualidade a população eldoradense e atender à demanda crescente

por estes serviços, aprimorando cada vez mais o sistema oferecido à população.

A aquisição de combustíveis se faz necessária para suprir as necessidades

conslanles dos veículos da Secretaria de Municipal de Saúde e seus departamentos,

bem como as Unidâdes da AtenÇão Básica e atendendo principalmente ambulâncias do

Hospital Municipal, que funciona 24 hoÂs por dia, durante todo o ano, tal aquisição se

faz necessária, em virtude do conslante uso dos veículos no transporte de pacientes e

equipes de saúde, ora visto que a saúde náo cessa em momento algum, e essa

aquisiÉo se faz de extrema importância para o bem público.

Atd Aires
I de Saúde

Portaria no 41 02
unrcr

isc,as 4i.2a 'pa@ que lodos vejom, e saibam o móo do SENHOR lez ítlo

Rua Rio Vermelho S,/N - Centro km 1oo CEP: ô8524-ooo - Etdoíado do Carajás/PA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

DESPACHO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação
MARIA NILDA P. NEVES

Senhora Presidente,

Em resposta ao despacho recebido, segue abaixo as dotações a serem oneradas.
lnformamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para o presente
processo, em consonância com a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações
posteriores, para a mesma.

Projeto/Atividade: í0 30í 0017 2.042 - Manutenção da Atenção Primária em Saúde
Classificação Econômica: 3. 3. 90. 30. 00 - Material de Consumo
Sub - elemento: 3. 3. 90. 30. 0í - Combustíveis e lubriÍicantes automotivos

Projeto/Atividade: '10 30í OO17 2.052 - Funcionamento do Hospital Municipal
ClassiÍicação Econômica: 3. 3. 90. 30. 00 - Material de Consumo
Sub - elemento: 3. 3. 90. 30. 0'l - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Projeto/Atividade: í0 301 0017 2.037 - Funcionamento da Sec. De Saúde
ClassiÍicação Econômica: 3. 3. 90. 30. 00 - Material de Consumo
Sub - elemento: 3. 3. 90. 30. 0í - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Projeto/Atividade: í0 30í 0017 2.058 - Manut. Do Prog. De Vigilância Sanitária
Classificação Econômica: 3. 3. 90. 30. 00 - Material de Consumo
Sub - elemento: 3. 3. 90. 30. 0í - Combustíveis e lubrificantes automotivos

AI reira Aires
Sec úderi

Portaria no 41312021

lscios qr.2a 'poro que lodosvejom. e soibon1.. o fiõo do S€NHOq fez isto. '

Rua Rio Vermetho s./n - centro -km 1oo. CEP: ô8524-ooo - El.dorado do Carâjás,/PA
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