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EtdôtãiI
do Cara.iás

o Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

CN PJ: 84.139,633,/ ooor-7 5

oFícro N. 29 t2022 I PMEC/SEMAD

Eldorado do Carajás, 06 de maio de 2022.

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 óleos lubrificantes.

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

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

No DESCRTÇÃO QUANTIDADE

0i

1a

30

60

6003

ARLA 32.20 LITROS

Descrição: Solução composta por água e ureia em grau
industrial, com presença de traÇos de biureto e presença
limitada de aldeídos e outras substâncias e de acordo
com as características de qualidade definidas na lN no

23, de 11 de julho de 2009, do lbama

ADITIVO PARA RADTADOR - 01 LITRO

DescriÇão: Aditivo para radiador, concentrado, para
veículos, carninhões e maquinas, contendo aditivos
especiais para conservação.

FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Trata-se de um produto químico a base de

1 polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado
para protegeÍ as partes internas e metálicas do motor.
Além de garantir o resfriamento dos componentes do

ls)io\ Jl to l1t/cr qu.r lodo.g veiom. eloibant.. o i1Üo alo SLNHCRfez is|o

RLla Rio Vermêiho s/no - Centro - km 1oo, CEP 68524-000 - Etdorado do Carajás/PA



propulsor, o aditivo também auxilia no êquilíbrio da
temperatura do bloco.
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GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante parê que ocorra a

lubrificação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis automotivos.

GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA. TAMBOR DE

20 KG

Descrição: Obrigado possui em sua composição óleo,
espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas
Íinas de grafite.

GRAXA PARA CHASSI . TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lui:rificante para que ocoÍra a

lubrificação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis automotivos.

óLro LueRtrtcANTE eARA MoroREs FLEx (Apt sJ-4
sAE) 20W50 EMBALAGEM DE 01 L|TRO

Descrição: Produzicio a pertir cia combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

óteo rsw-ao - TAMBoR 20 LtrRos (nRIMEIRA LINHA)

Descr!Ção: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
tu rboalimentacios, que operem em condições severas,

50

20

30

50

30

ótro LueRtprcANTE stNTETIco pARA MoroREs FLEX
(Apr sJ-4 sAE) 5W30 EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descrição: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do reíino do petróleo mais aditivos.

5009

ext indo lubrificantes com o nível de desem enho API

FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 5OO ML

DescriÇão: O produto é formulado especialmente para
sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo,
proporcionando mais seguranÇa nas frenagens o
produto segue especificações das normas N BR e SAE.
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órco rsw-ao - TAMBoR 20 LrrRos (SEGUNDA LINHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-A ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

ólro oa HLP - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral SAE 68 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em sistemâs
hidráulicos de alta pressão categoÍia HLP GRAU ISO 68,

indicado para iubrificação de sistemas hidráulicos e
sistemas circulatórios que operem em condições de
baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e
pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos
industriais, veiculares entre outros.

40

30

20

CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228

15W-

14 ólEo asw-rao Apr GL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Lubrificante formulado com básicos
parafínicos e aditivos de extrema pressão Cestinados a
oferecer superior proteÇão às engrenagens e demais
componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde
estão localizadas gi'andes cargas de choque e pressões
elevadas, indlcados para caixas de transmissão manual,
diferencial, redução final e aplicações similares em
automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de
construÇão e implementos agrícolas, sempre que
solicitado lubrificante com classificação de todo serviço
API GL-5.

30

I óleo ao - TAMBoR 20 LrrRos IlrL l

I Descrição: Oleo Lubrificante Mineral 40 (20 Litros), 
i

,lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
ldiesel de alta potência, superalimentados ou
i turboalimentados, que operem em condições severas, 

]

exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API 
i

CH-4 ou inferiores.
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óLro so APr cL-s - TAMBoR 20 LrrRos
At

uescÍrçaL). ureu Li.rür ll|i.:ilrl[e lvfliier ar vu \zu LrÚus,/,
lubrificante mineral de Pressão Extrema (EP) para
lubrificação de transmissões automotivas, mecânico,
deferente, convencional, tomada de força de tratores,
redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

ótgo row-go aPt - TAMBoR 20 LlrRos

Descrição: Óleo LubriÍicanie mineÍal multifuncional de
alto desempenho, do tipo Óleo Universal para
Transmissôes de Tratores (UTTO - Universal Tractor
Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção
ao desgaste, elevada resistência à oxidação e
cisalhamento assim como baixos nÍveis de ruído na
aplicação em freios. lndicado também para uso
transmissôes do tipo powershift ou sincronizadas,
conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas
de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que
equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras,
empilhacieiras, equipamentos de construção e demais
equipamentos pesados (off-road).

óleo oeserueRrpANTE - 500 ML (UNTDADE)

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de Óleo Minera!/Vegetal que lhe atribui
propriedades únicas, como desengripante e lubrificante
para peÇês metálicas com ação anticorrosive. conta
também coí'ír alto poder" de aderência crlando uma
barreira duradoura e eficiênte contrâ a umidade, cobrindo
uma grande variedade de aplicações na linha automotiva,
industrial e até mes,-no residencial. Sclta com facilidade
porcas e parafusos enferrujados.

ESTOPA - 01 KG

Descrição: Produto que tenha urna formulação especial
a base de fios de algodão para retenção de líquidos como
ó!eos, limpeza de peças e mãos.

30

20

50

50

óLro go apt GL-s - 01 Llrno
Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 80
lubrificante mineral de Pressão Extrema
lubrificação de transmissões automotivas,
convencional, diferencial e caixa de marchas

(01 Litro),
(EP) para
mecân ico,

{
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óueo ar 2ow-so - 01 LrrRo

Descrição: Conrbinaçãoóleosminerais altamente
refinados e de qualidade e um avançado sistema dê
aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor,
proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão.
Sua fórmula balanceada permile também a proteção das
engrenagens de transmissão e da embreagem.

180

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamentê,

Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração
Portaria no 577 12O21 -GAB
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ildõfâilO Prefeitura de Etdorado do Carajás
dO Carajás SECRETARIA MUNIcIPAL DE URBANISMo E DES, ECoNoMlco - SEMUD

orícro r.r 
o 29 t zoz2l PMES/SEM u DE

Eldorado do Carajás, 09 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 óleos lubrificantes diversos para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico.

Em uso de minhas atribuiçôes, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de
óleos lubrificantes diversos, tenda em vista a necessidade de atender a da frota de
veículos leves e pesados, bem como das maquinas pesadas próprios e têrceiras, que
prestam serviços paÍa esta i'eferida 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 êssa contratação e de extrema
imponância para o perfeito funcionamento das atividades correlacionadas a esta
secretaria.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

No

02 ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Aditivo para radiador,
veículos, caminhôes e maquinas,
especiais para conservação.

concentrado, para
contendo aditivos

30

BOFLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Trata-se de um produto químico a base de
polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado

aíâ íote er as partes internas e metálicas do motor

DESCRTÇÃO QUANTIDADE

ARLA 32 - 20 LITROS

Descrição: Solução cornposta por água e ureia em grau
industrial, com presença de traços de biureto e presença
Iimitada de aldeídos e outras substâncias e de acordo
com as características de qualidade definidas na lN no

23, de 11 de julho de 2009, do lbama

01

03

t;i:t.'::.1aa't,rfi:,,.taicat.:-,..,::ti'r! '']j:irlrí,r'ar,rri.'adl)s!r'rr-lllri,/i:/ri:r

Rod BR 155 s/n" - Cêntrô - kíyr 1oo. CEP õ8524-ooo - Eldoracio do Cara.lás,/PA

BO



I

§*-

o Prefeitura de Eldorado do Carajás
dO CarajáS SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMo E DES. ECONOMICo - SEMUD
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GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE
20 KG

Descrição; Obrigado possui em sua composiÇão óleo,
espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas
finas de grafite.

GRAXA PARA CHASSI . TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante para que ocorra a
lubrificação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis automotivos.

óLeo LueRlrrcANTE eARA MoroREs FLEX (Apt sJ-4
sAE) 20W50 EMBALAGEM DE 01 LTTRO

Descriçãc: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo rnais aditivos.

30

20

Além de garantir o resfriamento dos componentes do
propulsor, o aditivo também auxilia no equilíbrio da
temperatura do bloco.

FLUIDO DE FREIO DOT.4 - 5OO ML

Descrição: O produto é formulado especialmente para
sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo,
proporcionando mais segurança nas frenagens o
produto segue especificações das normas NBR e SAE.

04 100

GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante para que ocorra a
lubrificação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis âutomotivos.

05 30

2A

óleo tsw-+o - TAMBoR 20 LrrRos (pRtMEtRA LINHA) 100

t:,àt::. -:l;l :'r',rÍ it:ri,to.L:: vq..'r)r. i !:.ijirúir c rTti+ aÍa Sa^jliili ir':u';1,i.

Roci BR 155 s./no - Centro - krn 1oo CEP. ô8524-ooo - Elciorado do Carajas./PA

I

ótro tusRlncANTE stNTETtco pARA MoroREs FLEX
(API SJ-4 SAE) 5W3O EMBALAGEM DE 01 LITRO

DescriÇão: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino cio petróleo mais aditivos.

10

30
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do Carajá§ SECRETARIA MUNlctPAL DE uRBANrsMo E DES. ECoNoMtc

Descrição: leo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

óleo rsw-+o - TAMBoR 20 LrrRos (SEGUNDA LINHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condiçôes severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 'l 5W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

óleo +o - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.

óLeo oe HLP - TAMBoR 20 LlrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral SAE 68 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em sistêmas
hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68,

indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e
sistemas circulatórios que operem em condições de
baixa pressão e tempeÍatura, (abaixo de i 800 rpm e
pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos
industriais, veiculares entre outíos.

óleo gsw-r+o Apt cL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Lubrificante formulado com básicos
parafínicos e aditivos de extrema pressão destinados a

oferecer superior protêÇão às engrenagens e demais
componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde
estão localizadas grandes cargas de choque e pressões
elevadas, indicados ara caixas de transmissão manual,

O - SEMUD
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lldiSitillO Prefeitura de Erdorado do carajás

dO CarajáS SECRETARIA MUNIcIPAL DE uRBANlsMo E DES. ECoNoMlcO. SEMUD

30

40

16

17

óleo row-go APt - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante mineral multifuncional de
alto desempenho, do tipo Óleo Universal para
Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor
Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção
ao desgaste, elevada resistência à oxidação e
cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na
aplicação em freios. lndicado também para uso
transmissões do tipo powershift ou sincronizadas,
conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas
de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que
equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras,
empilhadeiras, equipamentos de construção e demais
equipamentos pesados (off+oad).

óuo oesrneilpANTE - s00 ML (UNTDADE)

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de Óleo Mineral/Vegetal que lhe atribui
propriedades únicas, como desengripante e lubrificante
para peças metálicas com ação anticorrosiva. Conta
também com alto poder de aderência criando uma
barreira duradoura e eficiente contra a umidade, cobrindo
uma grande variedade de aplicações na linha automotiva,
industrial e até mesmo residencial. Solta com Íacilidade
porcas e parafusos enferrujados.

diferencial, redução final e aplicações similares em
automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de
construção e implementos agrícolas, sempre que
solicitado lubrificante com classificação de todo serviço
API GL-5.

óLeo so APt GL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 90 (20 Litros),
lubriíicante mineral de Pressão Extrema (EP) para
lubrificação de transmissões automotivas, mecânico,
deferente, convencional, tomada de força de tratores,
redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

15 40

lsoíos 4120 'Paft qLte lo<los vejom e saibonl o fiõodo SENHO fez isio

Rod. BR $5 s,/no - CentÍo - km 1oo, CEP:68524-000 - Etdorado do CâÍajás,/PA
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Prefeitura de Etdorado do Carajás
CRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DES. ECONOMICO - SEMUD

ólro zr - soo ML

Descrição: Óleo dois tempos é fundamental para que o
motor não sofra sérios danos. Um de seus principais
benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do
motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO
FD (FB) e ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos
que garantem compatibilidade ao se misturar com
combustível e aditivos para garantir um nível de
performance ao motor anti-desgaste e limpeza.

200

Na oportunidade, aproveitarnos para reiterar votos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente,

ilva
Secretário de Urbanismo e Des. Econômico

Portaria no 053 I 2022- G AB

ESTOPA - 01 KG

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de fios de algodão para retenção de líquidos como
óleos, limpeza de peças e mãos.

8018

19 ór-Eo so APt GL-s * 01 LtrRo

Descrição: Oleo Lubrificante Mineral 80
lubrificante minêral de Pressão Extrema
lubrificação de transmissões automotivas,
convencional, diferencial e caixa de marchas

30

(01 Litro),
(EP) para
mecânico,

i::.aas 4i.29' 'Pcts qr! bia.) vejctat r scrbcar .. e rrac do -§Ê^jír§ rez nio.

Rod. BR 155 s/no - Centro - kÍn 1oo, CEP: 68524-000 - Etdorado do Carajás./PA
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Ldtltâtte
do Carajás

Prefeitura de Etdorado do Carajás
ECRETARIA MUN, DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - SEMAPP

CNPJ: 84.139.633/ ooor-7 s

orícro N" z4t zozztPMEc/SEMAPP

Eldorado do Carajás, 09 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: Contratação de empresa fornecedora de óleos lubrificantes e afins para
maquinas agrícolas, implementos agrícolas e veículo leve de apoio.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a contratação de
empresa fornecedora de óleos lubrificantes diversos e afins, tenda em vista a
necessidade de atender a demanda deste objeto para frota de maquinas agrícolas desta
secretaria, e o veículo de apoio que presta relevantes serviços em especial aos pequenos
agricultores do municÍpio, tendo em vista tal necessidade em caráter de urgência.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

No DÊSCRrÇÃO

01 ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Aditivo para radiador, concentrado, para
veículos, caminhões e maquinas, contendo aditivos
especiais para conservação.

FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Trata-se de um produto químico a base de
polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado
para protegêr âs partes internas e metálicas do motor.
Além de garantir o resfriamento dos componentes do
propulsor, o aditivo também auxilia no equilíbrio da
temperatura do bloco.

FLUIDO DE FREIO DOT-4. 5OO ML

DescriÇão: O produto é formulado especialmente para

40

40

20

02

sistema hidráulico de frena em veicular automotivo,(-;

QUANTIDADE

03
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
ECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - SEMAPP

CNPJ: 84.139.633/ ooor-75

GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA. TAMBOR DE
20 KG

30

lDescrição: Obrigado possui em sua composição óleo,
iespessantes, aditivos de extrema pressão e partículas
finas de grafite.

05

06

08

09

GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante para que ocorra a
lubrificação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis automotivos.

óLeo LueRrrrcANTE stNTETtco pARA MoroREs FLEx
(APl SJ-4 SAE) 5W30 EMBALAGEM DE 01 LTTRO

Descrição: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do reíino do petróleo mais aditivos.

ól.ro rsw-+o - TAMBoR 20 LtrRos (pRtMEtRA LTNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrifÍcante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

50

20

70

proporcionando mais segurança nas frenagens o
produto segue especificaçôes das normas NBR e SAE.

o4 GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 I(G

DescÍição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante para que ocorra a
lubrificação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis automotivos.

20

óLeo LusRrncANTE eARA MoroRES FLD( (Apt sJ-4
sAE) 20W50 EMBALAGEM DE 01 LTTRO

Descrição: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

07 20
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óleo +o - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições sêveras,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.

30

10

11

12

13

óLro oa HLP - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral SAE 68 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em sistemas
hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68,

indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e

sistemas circulatórios quê opêrem em condições de
baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e
pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos
industÍiais, veicuiares entre oulros.

óLeo asw-tao Apt cl-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Lubrificante formulado com básicos
parafínicos e aditivos de extrema pressão destinados a
oferecer superior proteçâo às engrenagens e demais
componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde
estão localizadas grandes cargas de choque e pressões
elevadas, indicados para caixas de transmissão manual,
diferencial, redução final e aplicações similares em
automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de
construção e implementos agrícolas, sempre que
solicitado lubrificante com classificação de todo serviço
API G1.5.

50

isrics 4t 20 'Parn que toCos veiaÍt e so,oon) c /rôc do S'!!.JHOR íel;sta

Rua Rio Vêrmel.ho s-/n" - Centro - km 1oo, CEP] 68524-000 - Etdorado do Carajás./PA
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ólso tsw-ao - TAMBoR 20 LtrRos (SEGUNDA LÍNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
tu rboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

i30

40
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ECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - SEMAPP

CNPJ: 84.139.633/ ooot-7 5

14

15

16

órco row-go lPt - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante mineral multifuncional de
alto desempenho, do tipo Óleo Universal para
Transmissôes de Tratores (UTTO - Universal Tractor
Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção
ao desgaste, elevada resistência à oxidação e
cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na
aplicação em freios. lndicado também para uso
transmissóes do tipo powershift ou sincronizadas,
conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas
de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que
equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras,
empilhadeiras, equipamentos de construção e demais
equipamentos pesados (off*oad).

óleo orsgrueRrpANTE - 500 ML (UNIDADE)

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de Óleo MinerallVegetal que lhe atribui
propriedades únicas, como desengripante e lubrificante
para peças metálicas com ação anticorrosiva. Conta
também com alto poder de aderência criando uma
barreira duradoura e eficiente contra a umidade, cobrindo
uma grande variedade de aplicaçôes na linha automotiva, i

industrial e até mesmo residencial. Solta com facilidade
porcas e parafusos enfenujados.

100

30

ía
a
,
Í
'(,l{

i

óLeo so APt GL-s - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 90 (20 Litros),
lubrificante mineral de Pressão Extrema (EP) para
lubrificação de transmissóes automotivas, mecânico,
deferente, convencional, tomada de Íorça de tratores,
redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

20

ESTOPA - 01 KG

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de fios de algodão para retenÇão de líquidos como
óleos, limpeza de peças e mãos.

17 50
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18 óLeo so APr cL-s - 01 LrrRo

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 80 (01 Litro),
lubrificante mineral de Pressão Extrema (EP) para
lubrificação de transmissões automotivas, mecânico,
convencional, diferencial e caixa de marchas.

20

Na oportuniciade, aproveitamos para reiteraÍ votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente,

,\
Lu

Secretário Muni
Nu es da Costa

ct Agricultura, Pecuária e Pesca
Portaria no 01 1 /2022- GAB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB
CNPJ: 84.139.633/ ooot-7 5

orÍcto N " zg lzo22l PMES/SEMoB

Eldorado do Carajás, 06 de maio 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: Contratação de empresa fornecedora de óleos lubrifícantes para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras ê lnfÍaestrutura.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a contratação de
empresa fornecedora de óleos lubrificantes diversos e afins, tendo em vista a
necessidade de atender as demandas por este objeto na frota de veículos leves e
pesados, bem como nas maquinas pesadas oficiais desta secretaÍia. Visto que essa
contratação e de extrema importância para a essa manutenção especifica, garantindo
assim o perfeito funcionamento dos bens públicos que prestam relevantes serviços para
a população como: recuperação de estradas vicinais, limpeza de ruas, construÇão e
recuperação de pontes e tantas outras obras existentes e demandadas no município.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

01 I nnln sz - 20 LrrRos

i Descrição: Solução composta por água e ureia em grau
industrial, com presença de traços de biureto e presenÇa
iimitada de aldeídos e outras substâncias e de acordo
com as caracteÍísticas de qualidade definidas na lN no
23, de 11 de julho de 2009, do lbama

ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descríção: Aditivo para radiador, concentrado, para
veículos, caminhões e maquinas, contendo aditivos
especiais para conservação.

FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Trata-se de um produto químico a base de

50

100

DESCRTÇAONo

03

lac:as 4 i 2u'Pote ctt 14 loajLls valat|t ?.cibo fi o |iàc dô Sa /.COP l-éz,sld

Rua Rio VermeLho s,/no - Centro - km 1oo, CEP: 68524-000 - ELdorado do Câíajás,/PA

QUANTIDADE

polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado i

100
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB

CN PJ: 84.x39.6 33,/ oo 0L-7 5

04 FLUIDO DE FREIO DOT-4. 5OO ML

Descrição: O produto é formulado especialmente paÍa
sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo,
proporcionando mais seguranÇa nas frenagens o
produto segue especificações das normas NBR e SAE.

GRAXA PARA CHASSI . UNIDADE DE O.I KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante para que ocorra a
Iubrificação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis automotivos.

GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante para que ocorra a
lubrificação mais econômica de pinos e também das
articulaçóes de chassis automotivos.

50

50

40

20

05

06

07

08

"{i.{
{.t(

;

OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX
(APr SJ-4 SAE) 5W30 EMBALAGEM DE 01 LITRO

para proteger as partes internas e metálicas do motor
Além de garantir o resfriamento dos componentes do
propulsor, o aditivo também auxilia no equÍlíbrio da
temperatura do bloco.

50

GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA. TAMBOR DE
20 KG

Descrição: Obrigado possui em sua composição óleo,
espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas
finas de grafite.

i:iaiJ:,,:i2, 11.:rü.;ii: idsa-i !,_l;ai|. a tia:irúll) a rnú, iic Sar.!fr'rr;:t: ,j io

Rua Rio Vermelho s/io - Cenrro - km 1oo, CEP.68524-000 - Eidoredo Co Carajás/PA

I

ólro luaRlncANTE nARA MoroREs FLEx (Apr sJ-4
sAE) 20W50 EMBALAGEM DE 01 LTTRO

Descrição: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

100

09
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10

11

ót-go rsw-+o - TAMBoR 20 LrrRos (pRlMErRA LINHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, su peralimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
4oClassificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

óleo rsw-+o - TAMBoR 20 LrrRos (SEGUNDA LrNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimêntados, que operêm em condiçôes severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

12 , OLEO 40 _ TAMBOR 20 LITROS

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nÍvel de desempenho API
CH-4 ou inÍeriores.

13 óuo og HLP - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral SAE 68 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em sistemas
hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68,

indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e
sistemas circulatórios que operem em condiçôes de
baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e
pressôes abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos
industriais, veicuiares entrê outros.

150

100

50

DescriÇão: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

lauíra .il za 'Pata qL:e toCóí !4jàtn. e -çcrbcrl .. d /nic clo -5L!'i*iOR íez isi§

Rua Rio Vêrmêtho s/n6 - Cenlro - krnloo, cEPr 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA

l
dt

60



úv

4a-
ildtitâilo

do Carajás
Prefeitura de Etdorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB
CNP-J: 84.139.633/ ooot-7 5

15

16

17

óleo gsw-r+o Apt cL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Lubrificante formulado com básicos
parafínicos e aditivos de erÍrema pressão destinados a
oferecer superior proteÇão às engrenagens e demais
componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde
estão localizadas grandes cargas de choque e pressões
elevadas, indicados para caixas de transmissão manual,
diferencial, redução final e aplicações similares em
automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de
construção e implementos agrícolas, sêmpre que
solicitado lubrificante com classificação de todo serviço
API G1.5.

ór-Eo so API GL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 90 (20 Litros),
lubrificante mineral de Pressão ExtÍema (EP) para
lubrificação de transmissões automotivas, mecânico,
deferente, convencional, tomada de força de tratores,
redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

óleo row-go APr - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante mineral multifuncional de
alto desempenho, do tipo Óleo Universal para
Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor
Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção
ao desgaste, elevada resistência à oxidação e
cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na
aplicação em freios. lndicado também para uso
transmissões do tipo powershift ou sincronizadas,
conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas
de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que
equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras,
empilhadeiras, equipamentos de construção e demais
equipamentos pesados (off-road).

ólro oeserueilpANTE - soo ML (UNTDADE)

Descriçâo: Produto que tenha uma formulação especial
a base de Óleo Mineral/Ve etal ue lhe atribui

80

50

50

50
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18

19

100

20óLro aolpr cl-s - 01 LrrRo

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 80
lubrificante mineral de Pressão Extrema
lubrificação de transmissões automotivas,
convencional, diferencial e caixa de marchas.

(01 Litro),
(EP) para
mecânico,

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

Atenciosamente,

Oriva gues de Oliveira
Secr io Municipal de Obras

Portaria no 009/2021 -GAB

{
t-{.{

propriedades únicas, como desengripante e lubrificante
para peças metálicas com ação anticorrosiva. Conta
também com alto poder de aderência criando uma
barreira duradoura ê eÍiciente eontra a umidade, cobrindo
uma grande variedade de aplicações na linha automotiva,
industrial e até mesrno residencial. Solta com facilidade
porcas e parafusos enferru.jados.

ESTOPA - 01 KG

Descrição: Produto que tenha urna forrrulação especial
a base de fios de algodão para retenção de líquidos como
óleos, limpeza de peças e mãos.

i:)ai!:!:; l1:a:) Eaf! a:tta\ itli.):) vi::i" tn a:ia.-iie,:-r c r')ri ii.) sal.lt'lrt Í:,: r,:í)

Rua Riô Vêrmelho s/no - Centro - krn 1oo CEP 68524-000 - ELdoracio do Caralás./PA
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CN PJ: 28.578.16o / oooraT
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^t/i rvrv rr r rrrr-v/sLrvl/1

Eldorado do Carajás, 06 de maio de 2022.
Ao Senhor

Fabio dos Santos Leal

Secretário Municipal de Administração
Maria Nilda P. das Neves

Presidente da Comissão PeÍmanente - CPL

Rua Rio Vermelho S/N, Km 100

Eldorado do Carajás/PA

Assunto: Aquisição de óleos iubriÍicantes ciiversos para atender as necessidades rio
veículo admínistrativo e trator agrícola oficial da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.

Em uso de minhas atribuiçôes, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de
óleos lubriÍicantes diversos e aflns, tenda em vista a necessidade de atender o veículo
administrativo, motocicletas e o trator agrícola, que tem uma grande demanda nos
serviços a eles designados, visto que essa aquisição e de extrema importância para o
perfeito funcionamento da referida frota, garantindo segurança e mantendo o bem
público a disposição para cumprir a demanda tanto na zona urbana e rural do município.
Além da necessidade de manutenção de fiscalizaçôes ambientais, esta secretaÍia 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.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

No DESCRTÇÃO QUANTIDADE

01 Ór-Eo ar - 01 LrrRo 100

Descrição: Combinaçãoóleosminerais altamente
refinados e de qualidade e um avançado sistema de
aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor,
Drotecão contra o desqaste e oroteÇão contra corrosão.
Sua fórmula balanceada permite também a proteção das
engrenagens de transmissão e da embreagem.

02 ADITIVO PARA RÂDIADOR - 01 LITRO 20

Descrição: Aditivo para radiador, concentrado, para
veículos, caminhões e maquinas, contendo aditivos
especiais para conservação.

:
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CNPJ: 28.578.16a / aoot-3r

UJ rlu[r\., l-At(A KAUIAU\,i( - ut LltKtJ

Descrição: Trata-se de um produto químíco a base de
polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado
para proteger as partes internas e metálicas do motor.
Além de garantir o i'esfriamento dos componentes do
propulsor, c aditivo também auxilia no equilíbrio da
temperatura do bloco.

a4 FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 5OO ML

Descrição: O produto é formulado especialmente para
sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo,
proporcionando mais segurança nas frenagens o
produto segue especificações das normas NBR e SAE.

05 GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante para que ocoÍra a
lubriíicação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis automotivos.

06 GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA. TAMBOR DE
20 KG

Descrição: Obrigado possui em sua composição óleo,
espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas
finas de grafite.

07 GRAXA PARA CHASSI . TAMBOR DE 20 KG

, Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante Dara que ocorra a
iubrificação mais econômica de pinos e também das
ârticulaÇões de chassis automotivos.

n.i) ólro lugRtRcANTE eARA, MoroREs FLEX (Apr sJ-4
sAE) 20W50 EMBALAGEM DE 01 L|TRO

Descrição: Produzido e partiÍ da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

40

i0

10

10

20
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

CN PJ: 28.578.18o./ooo1-31

óLeo LUaRIHoANTE stNTETtco pARA MoroREs FLEx
(APr SJ-4 SAE) 5W30 EMBALAGEM DE 01 LTTRO

Descrição: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

ótro rsur-+o - TAMBoR 20 t-trnos (pRtMEtRA LTNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condiçôes severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação;- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

óleo rsw-+o - TAMBoR 20 LtrRos (SEGUNDA LTNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante MineÍal 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- tUB 228.

ólEo ao - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motorês
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigíndo lubrificantes com o nível de desempenho AFI
CH-4 ou inferiores.

óLEo oe HLP - TAMBoR 20 LlrRos

DescriÇão: Óleo Lubrificantê Mineral SAE 68 (20 Litros),
lubrificante rnineral multiviscoso para uso em sistemas
hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68,

indicado para iubrificação de sistemas hidráulicos e

sistemas circulatórios que operem em condições Ce

baixa pressão e tern eratura, abaixo de 1800 me

lU

40

20

tt)

30
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

C N PJ: 28.578.16o,/ooo1-31

óLEo 8sw-140 Apt GL-s - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Lubrificante forrnulado com básicos
parafínicos e aditivos de extrema pressão destinados a

oferecer superior proteção às engrenagens e demais
componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde
estão localizadas grandes cargas de choque e pressões
elevadas, indicados para caixas de transmissão manual,
diferencial, redução final e aplicações similares em
automóveis, ônibus, caminhóes, tratores, máquinas de
construção e implementos agrícolas, sempre que

solicitado lubrificante com classificação de todo serviço
API GL-5.

óLeo so APr GL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 90 (20 Lítros),
lubrificante mineral de Pressão Extrema (EP) para

lubrificação de iransmissões automotivas, mecânico,
deferente, convencional, tomada de força de tratores,
redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

óteo row-so APr - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante mineral multifuncional de
alto desempenho, do tipo Óleo Universal para
Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor
Transmissicn Oil), capaz de promover elevada proteção
ao desgaste, elevada resistência à oxidação e

cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na
aplicação em freios. lndicado também para uso
transmissões do tipo powershift ou sincronizadas,
conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas
de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que

equipam ciiversos veículos como tratores, colheitadeiras,
empilhadeiras, equipamentos de construção e demais
equipamentos pesados (off-road).

20

10

30

pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos
industriais, veiculares entre outros.

,ii,ri rilr';:-.r-'t(.'o.l!'. /':i.-,.i i -!a/,t!r')r .ti.ie rí.1-St,Àj/il5 ii1,:1.
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Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

CN PJ: 28.578.160,/ooo1-31

óleo orseHcRrpANTE - s00 ML (UNIDADE)

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de Óleo Mineral/Vegetal que lhe atribui
propriedades únicas, como dêsengripante e lubrificante
para peças metálicas com ação anticorrosiva. Conta
também com alto poder de aderência criando uma
barreira duradoura e eÍíciente contra a umidade, cobrindo
uma grande variedade de aplicações na linha automotiva,
industrial e âté mesmo residencial. Solta com Íacilidade
porcas e parafusos enferrujados.

ESTOPA - 01 KG

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de fios de algodão para retenção de líquidos como
óleos, limpeza de peças e mãos.

óLro sonpl GL-s - 01 LtrRo

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 80
lubrificante mineral de Pressão Extrema
iubrif icação de transmissões automotivas,
convencional, diferencial e caixa de marchas.

(01
(EP)

40

50

20

50
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o2T -500M1LEó

Descrição: Óleo dois têmpos é fundamental para que o
motor não sofra sérios danos. Um de seus principais
benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do
motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO
FD (FB) e ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos
que garantem compatibilidade ao se misturar com
combustírel e aditivos para garantir um nível de
performance ao motor anti-ciesgaste e limpeza.
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Prefeitura de Etdorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. SEMA
CN PJ: 28.578,160./coc1-31doC

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

Atenciosamente,

â.eunl4- t.
Paulo Franklin Oliveira das Chagas

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria no 003/2021 -GAB
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Prefeitura de Eldorado do Carajás

do Carajás SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

oFicro. N. 187 I212aIPMEC/SMS

Eldorado do Carajás, 09 de maio de 2022.
Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
t\Iaria Nilda Pereira das Neves
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Tv. Rio Vermelho SIN - KM 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: SolicitaÇão de aquisição de óleos lubrificantes diversos e afins

Em uso de minhas atribuiçôes, solicito de Vossa Senhoria, aquisição de óleos
lubrificantes diversos e afins para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde e suas unidades, conforme especificações e quantidades estabelecidas a
seguii":

No DESCRTçAO

0'Í ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Aditivo para radiador, concentrado, para

veículos, caminhões e maquinas, contendo aditivos
especiais para conservação-

FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descriçãc: Trata-se de um produto químico a base de
polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado
para proteger es partes internas e metálicas do motor.
Além de garantir o resfriamento dos componentes do
propulsor, o aditivo também auxilia no equilíbrio da
tempeÍatura do bloco.

FLUIDO DE FREIO DOT-4. 5OO ML

Descrição: O produto é formulado especialrnente para
sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo,
proporcionando ma!s segurança nas frenagens o
produto segue especificaçôes das normas NBR e SAE.

GRAXA PARA CHASSI . UNIDADE DE 01 KG

Descrição; Graxa azul, produtc a base de petróleo,

200

200

300

50

03

{

raxa de caiáter lubrificante para que ocorra a

QUANTIDADE

04
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300ÓLEo LUBRTFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4
SAE) 2OW5O EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descrição: Pi'oduzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

lubrificação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis automotivos.

ÓLEo LUBRIFIcANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX
(AptsJ-4 sAE) 5W30 EMBALAGEM DE 01 LrTRO

DescÍiÇão: Prociuzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo rnais aditivos.

óleo r sw-+o - TAMBoR 20 LrrRos (pRrMErRA L|NHA)

Descrição: Óieo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubriÍicante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que opeÍem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nÍvel de desempenho API

CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
 0Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

óLEo r sw-eo - TAMBoR 20 LrrRos (SEGUNDA LTNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, quê operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores. Visacosidade: SAE 15W-40
Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

ólro gsw-t+o Apr GL-s - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Lubrificante formulado com básicos
parafínicos e aditivos de extrema pressão destinados a

oferecer superior proteção às engrenagens e demais
componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde
estão localizadas grandes cargas de choque e pressões
elevadas, indicados para caixas de transmissão manual,
diferencial, redução final e aplicaçôes similares em
automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de
construção e implementos agrícolas, sempre que

solicitado iubrificante com classificação de todo serviço
API G1.5.

'*

05
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08
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Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de Óleo Mineral/Vegetal que lhe atribui
propriedades únicas, eomo desengripante e lubriÍicante
para peÇas metálicas com ação anticorrosiva. Conta
também com alto poder de aderência criando uma
barreira duradoura e eÍiciente contra a umidade, cobrindo
uma grande variedade de aplicaçóes na linha automotiva,
industrial e até mesmo residencial. Solta com facilidade
porcas e parafusos enferrujados.

3011 ESTOPA - 01 KG

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de fios de algodão para retenção de líquidos como
óleos, limpeza de peças e mãos.

óLro ao lpr GL-s - 01 LrrRo

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral B0 (01 Litro),
lubrificante mineral de Pressão Extrema (EP) para
lubrificação de transmissões automotivas, mecânico,
convencional, diferencial e caixa de marchas.

12

13

Na oportunidade, aproveitamos
consideração.

Atenciosarnente,

Portaria

60

120ólro +r zow-so - 01 LrrRo

Descrição: Combinaçãoóleosmlnerais altamente
refinados e de qualidade e um avançado sistema de
aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor,
proteÇão contra o desgaste e protêção contra corrosão.
Sua fórmula balanceada permite também a proteção das
engrenagens de transmissão e da embreagem.

para re rar votos de elevada estima e

Aires
aúde

021-GAB
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
€a-

do Carajás

orícro n " 2o3 / 2oz2t PMEc/SEMAS

Eldorado do Carajás, 06 de maio de2022.
Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal

Secr eláriu ivl,",i riuipai de Âtjr r iir ris açãu

Maria Nilda P. das Neves

Presidente da Comissão Permanênte - CPL

Rua Rio Vermelho S/N, Km 100

Eldorado do Carajás/PA

Assunto: Aquisição de óleos lubrificantes diversos para atender as necessidades do
veículo administrativo e tÍator âgrícola oficial da Secretaria Municipal de Assistência
Social.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de
óleos lubrificantes diversos e afins, tenda em vista a necessidade de atender os veículo
adm in istrativos, motocicletas e o caminhão próprios desta secretaria, que tem uma
grande demanda nos serviços a eles designados, visto que essa aquisição e de extrema
importância para o perfeito funcionamento da referida frota, garantindo segurança e
mantendo o bem público a disposição para cumprir a demanda tanto na zona urbana e
rural do município, garantindo assim a assistência a famílias em vulnerabilidade social,
além de ações especificas desta pasta.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL _ SEMAS
CN PJ: 14.238.555,/ooo1-80

ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descriçãc: Aditivo para radiador, concentrado, para
veícuíos, caminhões e maquiiras, contendo aditivos
especiais para conservação.

FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO

200

DESCRTÇAONo QUANTIDADE

óleo +r 2ow-so - 01 LrrRo

Descrição: Combinaçãoóleosminerais altamente
refinados e de qualidade e um avançado sistema de
aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor,
proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão.
Sua fórmula baianceada permite também a proteção das
engrenagens de transmissãc e da embreagem.

01

20003
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

CN PJ: 14.238.555./ooo1-8o

FLUIDO DE FREIO DOT-4. 5OO ML

Descrição: O produto é formulado especialmente para
sistema hidráulico de Írenagem veicular automotivo,
proporcionando mais segurança nas frenagens o
produto segue especificações das normas N BR e SAE.

ÓLEo LUBRIFICANTE SINTETICo PARA MOTORES FLEX
(Apr sJ-4 sAE) 5W30 EMBALAGEM DE 01 LrrRO

Descrição: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

120

200

40

Dêscrição: Trata-se de um produto químico a base de
polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado
para protegeÍ as partes internas e metálicas do motor.
Além de garantir o resfriamento dos componentes do
propulsor, o aditivo também auxilia no equilíbrio da
temperatura do bloco.

4005

óLeo LugRlncANTE eARA MoroRES FLEX (Apt sJ-4
sAE) 20W50 EMBALAGEM DE 01 L|TRO

Descrição: Prociuzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

06 200

óleo r sw-ao - TAMBoR 20 LrrRos (pRrMElRA LTNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

08
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GRAXA PARA CHASSI . UNIDADE DE 01 KG

Descríção; Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante para que ocorra a
lubrificação mais econômica de pinos e também das

] articulações de chassis automotivos.
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Prefeitura de Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEMAS
CN PJ: 14.238.555,/ooo1-8o

10

11

Na oportunidade, aproveitamos
consideração.

ÓLEo DESENGRIPANTE - 5OO ML (UNIDADE)

Descrição: Produto que lenha uma formulação especial
a base de Oleo Mineral/Vegetal que lhe atribui
propriedades únicas, como desengripante e lubrificante
para peças metálicas com ação anticorrosiva. Conta
também com alto poder de aderência criando uma
barreira duradoura e eficiente contra a umidade, cobrindo
uma grande variedade de aplicações na linha automotiva,
industríal e até mesmo residencial. Solta com facilidade
porcas e parafusos enferrujados.

óLEo 80 APt GL-s - 01 LtrRo

Descr!ção: Óleo Lubrificante Mineral 80 (01 Litro),
lubrificante mineral de Pressão Extrema (EP) para
lubrificação de transmissões automotivas, mecânico,
convencional, diferencial e caixa de marchas.

para reiterar votos de elevada estima e

40

I

Atenciosaixente,

Franci Sai a Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

PoítaÍia no 373/2021 -GAB

10ór-Eo go APr GL-s - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 90 (20 Litros),
lubríficante mineral de Pressão Extrema (EP) para

lubriÍicação cie transmissões automotivas, mecânico,
deferente, convencional, tomada de força de tratores,
redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

09
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do Carajás
o Prefeitura de Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED
CNPJ: 29.940.9 48 / ooat-o1

OFíCIO N' 398 I aOZaIPMEC/SEMED

Eldorado do Carajás, 06 de maio de2022.

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: Contratação de empresa fornecedora de óleos lubríficantes diversos e afins
para atender as necessidades da frota de ônibus escolares e veículos de apoio da
Secretaria Municipal de Educação.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a contrataÇão de
empresa fornecedora de óleos lubrificantes diversos e afins, tendo em vista a
necessidade de atender as demandas por este objeto na Írota de veículos leves e e
ônibus escolares oficiais desta secretaria. Visto que essa contratação e dê extrema
importância para a essa manutenção especifica, garantindo assim o perfeito
funcionamento dos bens públicos que prestam relevantes serviços para o transporte de
alunos matriculados na rede pública municipal.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

No DESCRTÇÃO QUANTIDADE

01 ARLA 32.20 LITROS

Descrição: Solução composta por água e ureia em grau
industrial, com presença de traços de biureto e presença
limitada de aldeídos e outras substâncias e de acordo
com as características de qualidade definidas na lN no
23, de 11 de julho de 2009, do lbama

02 ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Aditivo para radiador, concentrado, para
veículos, caminhões e maquinas, contendo aditivos
especiais para conservação.

50

100

;

{

03
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Descrição: Trata-se de um produto químico a base de
polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado
para proteger as partes internas e metálicas do motor.
Além de garantir o resfriamento dos componentes do
propulsor, o aditivo também auxilia no equilíbrio da
temperatura do bloco.

100FLUIDO DE FREIO DOT-4. 5OO ML

Descrição: O produto é formulado especialmente para
sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo,
proporcionando mais segurança nas frenagens o
produto segue especificações das normas NBR e SAE.

04

I

I

05

06

07

09

GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caÍáter lubrificante para que ocorra a

lubrificação mais econômica de pinos e também das
articulaçóes de chassis automotivos.

GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA. TAMBOR DE

20 KG

DescriÇão: Obrigado possui em sua composição óleo,
espessantes, adítivos de extrema pressão e partículas
finas de grafite.

GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo,
graxa de caráter lubrificante para que ocorra a

iubrificação mais econômica de pinos e também das
articulações de chassis âutomotivos.

óLeo LUSRIHcANTE stNTETtco PARA MoroREs FLEX
(APr SJ-4 SAE) 5W30 EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descrição: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino cio petróleo mais aditivos.
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óLEo LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (APISJ-4
sAE) 20W50 EMBALAGEM DE 01 LIrRO

Descrição: Produzido a partir da combinação
de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.

08

óLEo 1sw-40 - TAMBoR 20 LtrRos (PRtMEtRA LTNHA)10 i50



Descrição: leo Lubrificante M
lubrlficante mineral multivisco
diesel de alta potência,

ineral 15W-40 (20 Litros),
so para uso em motores

superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores. Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

óleo rsw-+o - TAMBoR 20 LrrRos (sEcuNDA LTNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros),
lubrificante mineral multlviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condiçôes severas,
exigindo lubriÍicantes com o nível de desempenho API
CH-4 ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-
40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll- MB 228.

óleo +o - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 40 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores
diesel de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em condições severas,
^vi^;ô.1^ l' 'h.iíi^âô+ôê ^^m ^ hÂ,ôl da âac.arnnonhn Â Dlu! vrJ!, i 
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CH-4 ou inferiores.
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óLro oa HLP - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral SAE 68 (20 Litros),
lubrificante mineral multiviscoso para uso em sistemas
hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68,

indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e
sistemas circulatórios que operem em condições de
baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e
pressôes abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos
industriais, veiculares entre outros.

óleo gsw-rro Apr cl-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Lubrificante formulado com básicos
parafínicos e adltivos de extrema pressão destinados a
oferecer superior proteção às engrenagens e demais
componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde
estão localizadas grandes cargas de choque e pressôes
elevadas, indicados para caixas de transmissão manual,
diferencial, redução final e aplicações símilares em
automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de
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constru aoerm lementos a rícolas, sem re ue



solicitado lubrificante com classificação de todo serviço
API G1.5.

ólro go APr GL-s - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 90 (20 Litros),
lubrificante mineral de Pressão Extrema (EP) para
lubrificação de trânsmissões automotivas, mecânico,
deferente, convencional, tomada de força de tratores,
redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

15 50

16 Ór-EO r OW-SO lPt - TAMBOR 20 LTTROS

Descrição: Óleo Lubrificante mineral multifuncional de
alto desempenho, do tipo Óleo Universal para
Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor
Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção
ao desgaste, elevada resistência à oxidação e
cisalhamento assim como baixos nÍveis de ruído na
aplicação em freios. lndicado também para uso
transmissões do tipo powershift ou sincronizadas,
conversorês de torque, sistemas hidráulicos e sistemas
de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que
equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras,
empilhadeiras, equipamentos de construção e demais
equipamentos pesados (off-road).

17 ólro oesercRrpANTE - soo ML (UNTDADE)

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de Óleo Mineral/Vegetal que lhe atribui
propriedades únicas, como desengripante e lubrificante
para peças metállcas com ação anticorrosiva. conta
também com alto poder de aderência criando uma
barreira duradoura e eficiente contra a umidade, cobrindo
uma grande variedade de aplicaçôes na linha automotiva,
industrial e até mesmo residencial. Solta com facilidade
porcas e paraÍusos enferrujados.
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óLeo so apt cL-s - 01 LlrRo

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 80
lubrificante mineral de Pressão Extrema

(01 Litro),

ESTOPA-01KG

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial
a base de fios de algodão para retenção de líquidos como
óleos, limpeza de peças e mãos.

18

19

EP aÍa

20



lubrificação de transmissões automotivas, mecânico,
convencional, diferencial e caixa de marchas.

20 óuo zr - 5oo ML

Descrição: Óleo dois têmpos é fundamental paÍa que o
motor não sofra sérios danos. Um de seus principais
benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do
motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO
FD (FB) e ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos
que garantem compatibilidade ao se misturar com
combustível e aditivos para garantir um nível de
performance ao motor anti-desgaste e limpeza.

30

21 óuo ar 2ow-so - 01 LlrRo

Descrição: Combinaçãoóleosminerais altamente
refinados e de qualidade e um avançado sistema de
aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor,
proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão.
Sua fórmula balanceada permite também a proteção das
engrenagens de transmissão e da embreagem.

50

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

Atenciosamente,

Severiano Sa

Sec
io Nascimento Macedo
o de Educação

Portaria no 033/2022-GAB
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EldôÍâdo
do Carajás

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás
sECRETARTA MUNTopAL or asstsrÊrucrA socrAL - sEMAS
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A presente aquisição se justifica face à necessidade de substituição de óleos
em períodos pré determinados de quilômetros rodados ou horas de trabalhos da
frota de veículos oficiais desta Secretaria. A contratação de empresa para
fornecimento dos objetos em questão e de suma importância para garantir o
perfeito funcionamento da frota que e, composto por quatro veículos leves
administrativos, um canrinhão baú, sete motocicletas, viabilizando, desta forma,
a prestação de serviços públicos na área social.

Tenda em vista tal necessidade do município para garantir o direito de
assistencial social, a todos os munÍcipes, tanto da zona urbana quanto rural, os

rcrL, iLqr tü p\Jr Lcr çr " \rci I rsr llra \]ç u t,llzcrvs\-/ riÀpt çjJi,l v (j)

para o transporte de usuários dos espaços de fortalecimento de vínculos e
aproximação âos contextos sociais, o objeto deste documento se torna
essencial para o bom funcionamento da frota. Os veículos administratÍvos
rrêr^ôrrêrrr ô â 7ônâ rrtral dn mrrninínin trancnnrtandn cnlrinrre da aÍanr{imanfnc

itinerantes para os mais variados serviços prestados por essa secretaria, bem
como no transporte de prcdutos de produção agrícola pelo caminhão baú. Essa
aquisição se faz necessária, inadiável e de fornecimento continuo durante todo
o ano, de acordo com a demanda, haja vista sua importância e utilidade para o
interesse público.

Atenciosamente;

Francis e da Rocha Santos
Secreíária iiíurricipai rie Âssisiência Sociai

Portaria no 373/2021 - GAB
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Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNtctpAL or saúnr - sl,tsdo Cara.iás

JUSTTFICATTVA - AQUtStÇAO DE OLEOS LUBRTFTCANTES DIVERSOS E
AFINS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A presente aquisição se justifica face à necessidade de substituição de óleos
em peÍtooos pre oeterÍnrflaüos 0e qutlometros rodacios ou noras oe tÍaDatnos oa
frota de veículos oficiais desta Secretaria. A contratação de empresa para
fornecimento dos objetos em questão e de suma importância para garantir o
perfeito funcionamento da frota que e, composto por duas camionetes, seis

..:^L:l:-^-l^ r--r- J---^-urrruururiçr!:rJ ü u:,id !!.ri, L.rr'-, ; i-/! qLlJLt u irtJLl,L,re,L!do, !roul z,q"uL, r.lcsro rvrrrr(,l

a prestação de serviços públicos na área saúde.

Tenda em vista tal necessidade do município para garantir o direito de a saúde
a todos os munícipes, vem buscando aprimorar mais os serviços prestados a

todos os usuários sejam tanto da zona urbana quanto rural, os veículos oficiais
desta secretaria por terem demanda de utilização expressiva, para o transporte
de pacientes e usuários do sistêma público de saúde municÍpal, sendo que o
o!'.'jett 4esta justiri.?ti'/e se to!'na essencial para o bom funcionamento da f!.ota.
Os veículos administrativos percorrem o a zona urbana e rural do município
transportando insumos e equipes de atendimentos médicos itinerantes nas oito
unidades básicas de saúde, seja zona urbana ou rural. Essa aquisição se faz
necessária, inadiável e de fornecimento continuo durante todo o ano, de acordo
com a demanda, haja vista sua importância e utilidade para o interesse público.

Atenciosamente;

Atd ,&.

Sec a Munici I de Saúde
Portaria no 41312021 - GAB
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Estado do Pará
Prefeitura Municipalde Eldorado do Carajás

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

Etdõfàilo
doCa§ás

JUSTrFrcATrve - aeutstçÃo oe óleos LUBRIFIcANTES DtvERSos E

AFINS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Atênciosamênte;

Q".U Ç,..^r^'
Paulo Fiankilin (Iliveirâ-das Chagas

Secretária Municipal de Meio Ambiente
Portaria no 003/2021 - GAB
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A presente aquisição se justifica face à necessidade de substituição de óleos
em períodos pré determinados de quilômetros rodados ou horas de trabalhos da

frota de veículos oficiais desta Secretaria, bem como da lubrificação diária do
trator agrícola que atende uma demanda de produtores rurais no auxílio a

recuperação de áreas degradadas e no plantio de mudas nativas e preparação

de solo para cultivo de espécies ameaçadas de extinção. A contratação de

empresa para fornecimento dos objetos em questão e de suma importância para

garantir o perfeito funcionamento da frota que e, 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 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, e a conservação de nascentes de água com o apoio
do trator agrícola desta secretaria, sendo somente possível através do uso

continuo de lubrificantes que auxilia o perfeito funcionamento 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.



À

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

SECRETARTA MUNrcrpAL or eoucRçÃo - sEMED
CNPJ: 29.940.948/0001 {9

Eldôrâdo
do Carajás

JUslFrcATtvA - AeurstÇÃo oe óleos LUBRIFIcANTES DtvERsos E

AFTNS PARA SECRETAR|A MUNtctpAL oe eoucaçÃo.

A presente aquisição se justifica face à necessidade de substituição de óleos
em perrodos pré determinados de qurlômetros rodados dos veiculos oÍiciais
desta Secretaria, bem como da lubríficação diária de diversos pontos graxeiros

e a manutenção preventiva por meio de checklist diário nos ônibus escolares que

atende uma demanda de alunos da comunidade escolar, garantindo assim seu
perÍeito funcionamento, além de garantir a segurança para os usuários e a

perfeita manutenção dos bens públicos que e composto 08 ônibus escolares um
veículo de apoio e uma motocicleta, que demanda de forma continua o objeto
desta justificativa, viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos na

conforme descrito acima.

Tenda em vista tal necessidade do município para Íazer cumprir o direito de
garantir educação pública de qualidade a todos os munícipes em especial aos
alunos da zona rural e os alunos que residem em áreas distantes das escolas
municipais, no caso de bairros como Buriti e Frigorifico, salientado que o
município possui mais de 39 escolas ativas e 21 vilas e projetos de
assentamentos, bem como mais de 3.800 quilômetros de estradas vicinais, que

estes veÍculos percorrem para garantir o direito a educação para todos. Além da
necessidade de manutenção.

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.

Atenc iosamente;

Severiano Sam to Macedo
Secretária unicipal de Educação

Portaria no 033/2022 - GAB
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Estado do Pará
Prefeitura Municipalde Eldorado do Carajás

SECRETARTA MUNtctpAL DE ADMrNtsrRaÇÃo sEtuao
CNPJ: 84.1 39633/0001 -48

§ldôiâdep
doCa§ás

JUSTIFtcATtvA - AeurstçÃo DE oLEos LUBRTFTcANTES DtvERSos E
AFtNs eARA SEcRETARTAS coRRELAcToNADAS l nonttnrsrRaçÃo

PUBLICA MUNICIPAL

A presente aquisição se justifica face à necessidade de substituição constante
de óleos e lubrificações diárias 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 utilizam os referidos objetos desta
justificativa, 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 incorporarão a Írota
municipal em breve.

Visto que o município possui grande extensão têrritorial rural, no qual sua
trafegabilidade se dá por meio de estradas vicinais, visto que em períodos
chuvosos são bastante castiEadas, e por possuir um tráfego constante, essas
referidas estradas merecem um cuidado especial da administração pública
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 vi

Atenciosamente;
sta sua importânc lidade para o interesse público.

Fabio dos ntos Leal
Secretario Municipal de Administração

Portaria n" 57712021 -GAB
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