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do Carajás

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

CNPJ: 84 139.633/ooor-75

oFícto N" zg t 2oz2l PMES/SEMAD

Eldorado do Carajás,01 de abril 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 prestadora de serviços de borracharia.

Em uso de minhas atribuíções, solicito à Vossa Senhoria, a contratação de
empresa prestadora de serviços de borracharia, tenda em vista a necessidade de atendeÍ
a demanda destes serviços para frota de veículos leves e maquinas agrícolas desta
secÍetaria, que presta relevantes serviços em especial aos pequenos agricultores do
município.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

ITEM DESCRTÇAO UNID AGRI
c

TOTAL

1 Conserto pneus veiculos leves e 4edlq§ 3Ig !!j lt SERV 45 45

2 Conserto pneu 18.4-30 agricola traseiro/retroescava deira SERV 40 40

3 VulcanizaÇáo de pneus de retro escavadeira e tratores SERV 35 35

4 Serviços de vulcanização de pneus de motoniveladora
(patrol)

SERV

5 Troca de bico e válvulas em câmaras de ar para maquinâs
pesadas

SERV 35

6 Troca de bico e válvulas para veículos leve/médio. SERV

7 Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para conserto
do pneu Rí3 a 18. (com ou sem camara de a0. Esta taxa
comtempla ir ate o vêiculo que por algum motivo não consegue
chegar ate a borracharia no qual irá fazer a remoção da
Roda/Pneu/Realizar o conserto, em seguida levar de volta ate
o veiculo e instala-lo. Será cobrado 5,00 por km rodaddo ida e
volta.

SERV 45 45

SERV 65

o Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para conserto SERV 45 45

tscios 1120:'poro qae Íados veJên1 e saiba .- o tltdo.la S€NHOR fêz isto '

Rua Rio vêrmêlho s.ho - centro - km 1oo, cEP: 68524-000 - Etdorado do CaraJás,/PA

8. Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para consertc
do pneu micro-onibus/onibus/caminháo. (com ou sem camarê
de ar). Esta taxa comtêmpla ir ate o veiculo que por algun
motivo não consegue chegar ate a borracharia no qual irá fazet
a remoção da Roda/Pneu/Realizar o conserto, em sêguidê
levar de volta ate o veiculo e instala-lo.

65
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
ECRETARIA MUN, DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - SEMAPP

CNPJ: 84.139,633/ oooT-7 s

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

Atenciosamente,

Lu unes da Costa
Secretário Municipa ricultura, Pecuária e Pesca

Portaria n o11|2022-GAB

do pneu motocicletas. Esta taxa comtempla ir ate o veiculo que
por algum motivo não consegue chegar ate a borrachariâ no
qual irá tazer a remoção da Roda/Pneu/Realizar o conserto,
em seguida levar de volta ate o veiculo e instala-lo.

10 Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para conserto
do pneu de maquinas pesadas. (com ou sem camara de ar).
Esta taxa comtempla ir ate o veiculo que por algum motivo náo
consegue chegar ate a borracharia no qual irá fazer a remoção
da Roda/Pneu/Realizar o conserto, em seguida levar de volta
ate o veiculo e instala-lo.

SERV 65 65

lsoios 1120 'Porc que lôdosvejatn, e soibonl c tnào do SÊNHOR íez isto

Rua Rio VermêLho s,/no - Cêntro - km 1oo, CEP: 68524-000 - Etdorado do Cârajás/PA
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Atenciosamente;

Prefeitura de Eldorado do Carajás

.ánihio *u*'clPAL DE AGRlcuLruRA

RELAÇÃ.'I^U$SYIH',BT.'S,%",T'3â:I.RETARIA

^L son Gomes da Costa

Secretario de Agricútura

Portaiarf 01112022

Balias 4120 'Poro QLte bdos vejom' e sdibonl' d üito tlo SENHAR lez tst'

Caniás/PA.
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NO
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Rua Rio vermetho s/no - centro - km 100' cEP: 68524-000' Etdoraô do
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do Carajás
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6

OFICIO N' 13/2o22IPMEC/SEMAD . DC

Eldorado do Carajás, 31 de março de 2022'

Assunto: Solicitaçáo de empresa para prestação de serviços de consertos'

reparos de borracharia nos veiculos oficiais'

DESCRI Ào U NID SEMAD

25

7 Taxa de socorro dentro dos limites do mun icipio para conserto do Pneu SERV 25

micro-onibus/onibus/caminhão. (com ou sem camara de ar). Esta ta

comtemP la ir ate o veiculo que por algum motivo náo consegue chegar at

a borracharia no q ual irá lazer a remoção da Roda/P neu/Rea liza r o conserto,

em se uida levar de volta ate o veiculo e instala-lo
25

FABIO DO SANTOS LEAL

Secretária Municipal de Administração
Ponaria 55712021
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - SEMAD
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ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - SEMAD

CNPJ: 84.139.633 / oooT-7 5

JUSTIFICATIVA

Eldorado
do Carajás
covêrnanoo co você

oserviçosejustificafaceaointeressepúblicodeexecutar.seamanutenção
pr"u"ntir"'u corretiva da frota municipal, para o desempenho regular das atividades

ãi"ii."àrt no ambiente da Administração, uma vez que os veículos oficiais devem

estar em plenas condiçÕes de funcionamento e conservação' à diT"-:'::1",^1:

a"*iço ,"rpr" que forem demandados e, no caso de situaçÕes emergenclals'

receber o atendimento e assistência devidos Alem disso' alem da salvaguarda do

prinrnOnio público, a referida manutenção também se torna necessária com vistas

à segurança dos usuários dos veiculos

FABIO DOS NTOS LEAL

Secretária Municipal de Administração

Portaria 55712021
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB

CNPJ: 84.139.633/ oooL-7 5

Eldorado do Carajás,30 de março 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 prestadora de serviços de borracharia para atender

as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e lnfÍaestrutuÍa.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a contrataÇão de
empresa prestadora de serviços de borracharia, tenda em vista a necessidade de atender
as demandas por este serviço na frota de veÍculos leves e pesados, bem como nas
maquinas pesadas próprias desta secretaria municipal. Visto que essa contratação e de

extrema importância para a essa manutenção especifica, garantindo assim o perfeito
funcionamento das obras públicas, recuperação de estradas vicinais existentes no

município, bem como outras diversas atividades inerentes a esta secretaria.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

TOTAL

35

30

40

35

30

35

30

30

UNIDITEM DESCRTÇÃO
SERV1 Conserto pneus veiculos leves e medios aro 13 a 18
SERV2 Conserto pneu 275180 R.22.5 caminhão/onibus
SERV3 Conserto pneus 900x20 caminhão/onibus
SERVConserto pneus í 000x20 caminhão/onibus

30SERVConsêrto pneus 1 100x22 caminhão/onibus
SERV 106 Conserto pneu í 300x24 patrol
SERV 407 Conserto pneu í400x24 motoniveladora
SERV J58 ricola traseiro/rêtroescavadeiraConserto pneu 18.4-30 ag
SERV 309 Conserto pneu 19.5.24 retroescavadeira
SERV10 Conserto pneu'12x'16.5 pneu dianteiro retroescavadeira
SERV 3011 VulcanizaÇão de pneus de caminhões

12 VulcanizaÇão de pneus de retro escavadeira e tratores
SERV 30Serviços de vulcanização de pneus de motoniveladora

(patrol)
IJ

SERV 3s14 Troca de bico e válvulas em câmaras de ar para maquinas
pesadas

SERV 30'15 Troca de bico e válvulas em câmaras de ar para veículos pesados
(ônibus e caminhão)

SERV16 Troca de bico e válvulas para veículos leve/medio

30

l$oics 412a 'pdtr lue todos vejom e soibdfi o mõo da SENHOR [ez i;ia

Rua Rio Vermetho s/no - Centro - km 1oo, CEP: 68524-000 - Etdorâdô do Carajás./PA

oFícto N " 22 t 2022t PMEC/SEMOB
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Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB

CNPJ: 84,139.633/ ooot-7 s

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

Atenciosamente,

Or van rigues de Oliveira
Secretário Municipal de Obras

Portaria no 009/2021 -GAB

35

30

o1

'17 Rodizio pneu sem a desmontagem onibus e caminhões
18 Rodizio pneu com desmontagem caminhôes e onibus

Rodizio pneu sem â desmontagem veiculos leve e caminhonete SERV 3019

2U Rodizio pneu com desmontagem veiculos leve e caminhonete SERV 30

SERVZI Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para conserto do
pneu R'13 a í8. (com ou sem câmara de ar). Esta taxa comtempla
ir ate o veiculo que por algum motivo não consegue chegar ate a
borracharia no qual irá fazer a remoção da Roda/Pneu/Realizar a
conserto, em seguida levar de volta ate o veiculo e instala-lo. Será
cobrado 5,00 por km rodaddo ida e volta.

SERV 8322 Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para conserto do
pnêu micro-onibus/onibus/caminhão. (com ou sem camara de âr).
Esta taxa comtempla ir ate o veiculo que por algum motivo não
consegue chegar ate a borracharia no qual irá Íazer a remoção da
Roda/Pneu/Realizar o conserto, em seguida levar de volta ate o
veiculo e instala-lo.

SERVaa Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para conserto do
pneu motocicletas. Esta taxa comtempla ir ate o veiculo que por
algum motivo não consegue chegar ate a borracharia no qual irá
fazer a remoção da Roda/Pneu/Realizat o conserto, em seguida
levar de volta ate o veiculo e instala-lo.

SERV 8324 Taxa de socono dêntro dos limites do municipio para conserto do
pneu de maquinas pesadas. (com ou sem camara de ar). Esta taxa
comtempla ir ate o veiculo que por algum motivo não consegue
chegar ate a borracharia no qual tá Íazer a remoção da
Roda/Pneu/Realizar o conserto, em seguida levar de volta ate o
veiculo e instala-lo.

35

30

SERV,

SERV,

lsoias i120 'Poto eue locos vejom e saibce) . o moa da SENHOR Íez isto '

Rua Rio Vermelho s/no - Centro - km 1oo, CEP| 68524-0o0 - El.dorado do Carajás,/PA
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do Garajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

neuÇÃo oe ruÁQulttAs E vElculos DA SEcRETARIA- 
MUNIGIPAL DE OBRAS

No

onvan Rodrigues de Oliveira

Secretário de Obras
Portaria no 00912O22

ii(!ia!. )1 zê 'Púa aue todôs vEoÍn, e soibot11. . g n1ào da SENHAR fez isÍo -

OBSERVA OESDESCRI o
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CAMIN o cA AMBA \/w 26 260 6x402

EM MANUTEN oCAMIN o cA AMBA VEco 240E3003
CAMIN o cA AMBA VEco04
cAM NHAo coLEToR 1 7E2205
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iroToN ELADoRA cATERP LLAR 20KV07
MoToN IVELADoRA xcMG GR 1 80BR08

Rua Rio Vermelho s/no - Centro - km lOO, CEP: ó8524-OOO - Etdorado do carajás/PA'

Prefeitura de Eldorado do Carajás

Atenciosamente;

240Ê22
IVECO
XCMG 87OBR

1



§.r1

*a-

Projêto/Atividade: 10102 0017 2.028 - FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
ClassiÍicação Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JÚRlDlCA
Sub - elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO DE VEíCULOS AUTOMOTORES
sub - elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO DE MAQUTNAS E EQUTPAMENTOS

Projeto/Atividade: í0 102 0017 2.012 - PRoMoÇÃo Do DESENVOLVTMENTO RURAL
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JÚRIDICA
sub - elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO DE VEíCULOS AUTOMOTORES
Sub - elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENçÃ E MAQUINAS E EOUIPAMENTOS

Atenciosamentê;

Fabio dos ntos Lea!
Secretária Municipal de Administração

Portaria no 57712021

{

Etdt§iâi{O Prefeitura de Etdorado do carajás
do earajác SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - SEMAD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DC

DESPACHO

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

Em resposta ao despacho recebido, segue abaixo as dotações a sêrem 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: í0102 0017 2.008 - FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIçOS DE PESSOA JÚRtDtCA
sub - êtêmênto: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO DE VEíCULOS AUTOMOTORES
sub - elemento: 3.3.90.39.'19 - MANUTENÇÃO DE MAQUTNAS E EQUTpAMENTOS

Projeto/Atividade: 10 í02 00í7 2.014 - GEsTÃo DA SECRETAR|A MUNtCtpAL DE OBRAS
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JÚRtD|CA
sub - elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO DE VEíCULOS AUTOMOTORES
sub - eremenro: 3.3.90.39.19 - MANUTENçÃO DE MAQUTNAS E EQUTPAMENTOS

isaiaa 4i 2C '!)aru qüe loCos vEam e sdibafi .. c n1élo da SEI\IHO§ {i)z 1.,!.'

Rua Rio Vermelho s/n - centro -km 1oo. CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás./PA

'{7up,'w

Senhora Presidente,
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do Carajás
Prefeitura de Etdorado do Carajáso SECREÍARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

orícto. N. 16Bt 2o2ztPuEc/sms

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
Maria Nilda Pereira das Neves
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Tv. Rio Vermelho SiN - KM 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de Contratação de Empresa para Serviço de Borracharia

Em uso de minhas atribuições, solicito de Vossa Senhoria, Conkatação de

Empresa para Serviço Borracharia para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde e suas unidades, conforme especiÍicações e quantidades

estabelecidas a seguir:

ITEM DESCRTçÃO DO SERVIÇO UNID QTD.

1
Conserto pneus veículos leves e médios aro 13 a

18
Serviço 48

2
Serviços de conserto de pneus/ câmara de arl
mo em e desmonta ns de neus de motos

Serviço 12

3
Vulcanização de pneus - veículos leves e médio
aro 13 a 18

Serviço 48

4 Troca de bico e válvulas ra veiculos leve/médio Serviço 48

Rodizio pneu sem a desmontagem veÍculos leves
e caminhonêtê

Serviço 36

Rodizio pneu com desmontagem veículos leves e Serviço
caminhonete

36

7
Taxa de socorro dentro dos limites do município
para conserto do pneu Rl3 a l8 (com ou sem
câmara de ar

Serviço 48

I Taxa de socorro dentro dos limites do município
para conserto do pneu motocicletas

Serviço 48

Na oportunidade, aproveitamos

consideração.

Atenciosamente,

para reiterar votos de elevada estima e

tres
Sec

Portaria no 41312021-GAB

lsaics 47 20 'Po@ que ÍoCos veian. e soibofi 4 
'11ão 

do S€NHOQ fez isto

Rua Rio VeÍmetho S/N - centro - km 1oo, CEPI 68524-000 - Etdoíado do Carajás,/PA

Eldorado do Carajás,31 de março de2022.
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SMS

A contrataçáo de empresa especializada na prestaÇão de serviços de borracharia, se

íaz necessária para suprir as necessidadês constantes dos veículos da Secretaria de
Municipal de Saúde e seus departamentos, bem como as Unidades da Atençáo Básica
e atendendo principalmente ambulâncias do Hospital Municipal, que funciona 24 horas
por dia, durante todo o ano, em virtude do constante uso dos veículos no transporte de
pecientes e equipes de saúde, ora visto que a saúde não cessa em momento algum, e
essa aquisição se faz de e)drema importância para o bem público. Essa contrataçáo
visa à etender aos veículos automotores que compõem e aqueles quê venham compor
a írota desta secretaria, contribuindo para que os veículos utilizados pelas Unidades
estejam em perfeitas condiçôes de uso e bom estado de conservaÉo a qualquer tempo,
a Íim de que os serviÇos desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofra,

descontinuidade.

Aldeni ere Aires
Se aúde

Portaria no 41312021

JUSTIFICATIVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE
BORRACHARIA

isc;cls 4120: 'Poio que locos vejoír'. e saibom o /túo do SENHOR fez Bta. '

Rua Rio vermetho S/N - CentÍo - km 1oo, CEP| 68524-000 - Etdorado do caÍajás./PA
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Etdõtâtlo
do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

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: 1o 30í oo17 2.042 - Manutenção da Atenção Primária em saúde

Glassificação Econômica: 3. 3. 90. 39. O0 - outros serv. de terc. Pessoa jurídica

Sub - elemento: 3. 3. 90. 39. í 9 - Manutenção e Conservação de Veículos

Projeto/Atividade: í 0 301 OO17 2.052 - Funcionamento do Hospital Municipal

classificação Econômica: 3. 3. 90. 39. 00 - outros Serv. de terc. Pessoa jurídica

Sub - elemento: 3. 3. 90. 39. í I - Manutenção e Conservação de Veículos

Projeto/Atividade: í0 301 OO17 2.037 - Funcionamento da Sec' De Saúde

classiÍicação Econômica: 3. 3. 90. 39. 00 - outros serv. de terc. Pessoa jurídica

Sub - elemento: 3. 3. 90. 39. 19 - Manutenção e Conservação de Veículos

Projeto/Atividade: 10 30í 0017 2.058 - Manut. Do Prog. De Vigilância sanitária

classificação Econômica: 3. 3. 90. 39. OO - Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica

Sub - elemento: 3. 3. 90. 39. í 9 - Manutenção e Conservação de Veículos

Alde ira Aires
na e a

Portaria no 41312021
Se

tsoios 17 2o 'Porcr que lodos vejam e saibool o mdo do SENHOR fez ista

Rua Rio Vermetho s/n - centro -km 1oo. cEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás'/PA

DESPACHO



Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SMS

RELAçÃo oe veiculos DA sEcRETARIA f,iurrlclPAL oe slÚoe

ITEM DEScRTçÃo QUANTIDAOE

1 FORD RANGER 2 .2 XL 4X4 1

2 1200 TRITON 2.3 4X4 1

J RENAULT MASTER - AMBU CIA I

PEUGEOT PARTNER. AMBUúNCIA 1

CITROEN BERLINGO . AMBULÂNCIA
,|

6 FÉUGEOT PARTNER - AMBU CIA 1

7 tvtoto HoNon NxR BROS 2010 3

lsaic's 41 ?a: 'Para qLÉ lodos vqam e *iban1 . a Í;ao dg SENHOR fêz 15to' '

Ruâ Rio Vêrmetho S/N - Centro - km loo CEP:68524-Ô00 - Etdorado do Cârajás'/PA

.l
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oFtcto No 17 3/20ZZ|PMEC/SEMAS

Eldorado do Carajás, 30 de março de2022.

Ao Senhor

Fabio dos Santos Leal

Secretária de Administração
Secretaria de Assistência Social - SEMAS

Assunto: Solicitação de serviços de borracharia

Senhor Secretário(a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de coNTRATAÇÃo
DE SERVIçOS DE BORRACHARIA, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, tendo
como base nos itens e quantitativos abaixo descriminados.

20

40

20

20

Atenciosamente,

FRANCISCA A ROCHA SANTOS

2

7

I

ITEM DEScRTÇÃo UNID QUANT
Conserto pneus veiculos leves e mêdios aro 1 3 a '18 SERV
Serviços de conserto de pneus/ câmara de arl montagem e desmontagens d

I
SERV

neus de motos
3 Vulcanizaçáo de pneus - veiculos leves e medio aro 1 3 a 1B SERV 2A

4 SE RV 20

5 Rodizio pneu sêm a desmonlagem veiculos leve e caminhonete SERV 20

6 Rodizio pneu com desmontagêm veiculos leve e caminhonete SERV 15

Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para conserto do pneu R13 a 18.
(com ou sem camara de ar). Esta taxa comtempla ir ate o veiculo que por algum
motivo não consegue chegar ate a borracharia no qual irá fazer a remoçâo da
Roda/Pneu/Realizar o conserto, em seguida levar de volta ate o veiculo e instala-
lo. Será cobÍado 5,00 por km rodaddo ida e volta

SERV

Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para conserto do pne
motocicletas. Esta taxa comtempla jr ate o veiculo que por algum motivo n
consegue chegar ate a borracharia no qual irá fazer a remoção
Roda/Pneu/Realizar o conserto, em seguida levar de volta ate o veiculo e insta
lo.

d

Rua Duque de Caxias s/no - Setor 05 - km1oo. E-mai[:

lsotos 41.20 'Porc que lodas vejon) e sotbtt, . o Trroo do SENHLIR Ir

- cEP ô8524-ooo
El.doíado do Carajás,/PA

ado h m

Secretária de Assistência Social

Portaria no 373/2021

1

Troca de bico e válvulas para veículos leve/médio.

SERV
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Eldõtâitlo

do Carajás
Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECRETARTA or RssrstÊNcrn e pRovoÇÀo
SOCIAL - SEMAPS

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS com o intuito de atender aos
seus Departamentos, onde há grande necessidade do objeto solicitado com referência ao
fornecimento de manutenção preventiva e corretiva dos veÍculos leves com serviços de
borracharia e serviços de reboque, para veículo/equipamento pertencentes a frota da secretaria
municipal de assistência social do município de Eldorado dos Carajás-Pa para desenvolvimento
das atividades administrativas e outras atividades afins, faz - se justa a contratação do
fornecimento em tela, contratando empresa(s) especializada(s) para a realização de licitação.

Franclsca Rocha Santos
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria no 37312021

l'otos $ 2a 'Pot a qre lodos velon e soibon|. o ttlito do S€NHOR fez islo '

Rua Duque dê Caxias s./no - Setor 05 - km1oo, E-mait semaosetdorado6yahoo.com.br - CEP: 68524-000 -
Etdorado do Carajás,/PA

i iiiiiií
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Eldtiilüitlo
do Carajás

Prefeitura de ELdorado do Carajás
SECRETARTA DE ASSTSTENCIR e RnovoçÃo
SOCIAL - SEMAPS

ooraçÃo oRÇAMENTARTA

FRANCISCA NETO ROCHA SANTOS
Secretária de Assistência Social - SEMAS

Portaria no37312021

coDtGo EsPEcrFrcAÇÃo
08 122 0004 2 060 Funcionamento da Secretaria de Assistêncra Social-FMA
08 241 0004.2 061 Assistência ao ldoso
08 244 0004 2.070 Manutenção do IGD-lndice de gestão descentralizada do SUAS
08 244 0004 2.071 Manutenção do PAIF-Programa AtenÇão lntegral à Família
08 244 0004 2 072 ManutenÇão do IGD-lndice de Gestão Descentralizàdi
08 244 0004 2.073 ManutenÇão do CRAS-Centro de Referência da Assistêncla Social
08 244 0004 2.074 Manutenção da Casa de Passagem
08 244 0004 2.075 tvl anutenção do SCFV
08 244 0004 2 077 Manutenção dos CREAS

lsoíos 4120 'Pora que todos vaLon. e soibotit o t11õo cla SÊNllOft /.i,rt.
Rua Duque de Caxias s,/n - setoÍ S-km1oo, CEP: 68524-000 - Etdorado do Carajas,/PA

.1
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ELdiStâUo

do Carajás
Prefeitura de Etdorado do Carajás
SEcRETARTA DE ASSIsrENCrn r cnovoçÃo
SOCIAL. SEMAPS

> VEICULOS-SEMAS

1 MOBI LIKE SEM PLACA BRANCO 2019/2020
2 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 QEF6563 PRETO 2018

PICAP STRADA SEM PLACA BRANCA 2018/2020
4 CHEV/SPIN oTU0036 BRANCO 2014
5 CAMINHÃO BAÚ _ IVECO/DALY 3OCS RWR.I 1 00 BRANCO/VERDE 2021
6 FIAT MOBI LIKE RWL81O9 BRANCO 2021
7 HONDA/NXR150 BROS ES NSY2461 VERN/ELHA 201 1

HONDA/NXRI50 BROS ES JVT8563 VERMELHA 2008
HONDA/NXRI50 BROS ES 0TV41 17 VERI\4 ELHA

10 HONDA CG125 FAN KS oFL9574 VERMELHA 2012
'1 

1 HONDA XLR 125 JUD43 54 BRANCA 2002
12 HONDA BIS 125 iúAIS NST3968 VERIúELHA 2010
13. HONDA BIS 125 MAIS NST4O'I8 VERMELHA 2010

lsotoa 412a l,r]/ar q./e rc(/o,, va/irJr 'r r.oiD(rt' ar ,rco al!) iáNl ra)Ê l. -

Rua da Rodoviária no 30 - Centro - km 02, CEP] 68524-000 - Etdorado do Carajás/PA

§

ORDEM VEICULO NO PLACA coR ANO

3.

8.
9



Êldoiado
do Carajás

ESTADO DO PARA
pREFEtTURA MUNrctpAL DE ELDoRADo oo cRRR.iÁs tpR

SEcRETARtA MUNtctPAL oe eoucRçÃo
c. N. P. J. 29.940.948/0001-09

OFICIO N"366/2022lPM EC/SEMED

Eldorado do Carajás,31 de março de 2022.

Fábio dos ,3antor Leal
Administraçáo

Assunto: Solicitação de Contrataçáo de Empresa para Serviço de Borracharia

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de V.S.a a Contração de
Empresa para Serviço de Borracharia para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educaçáo, conforme especificaçôes e quantidades estabelecidas a seguir.

ITEM DEScRtçÃo UNID ONTD

1 Conserto pneus veiculos leves e medios aro 13 a 18

Conserlc p,,eu 215175 R 17.5 - borrachudo/micro-onibus

sERVrÇO 10

2 sltRvl( ( ) 40

ConseÍlo pneu 275180 R.22.5 caminhão/onibus sllltvl( ( ) 10

4 Conserto pneus 900x20 caminhão/onibus stiRVIÇo 60

5 Serviços de conserto de pneus/ câmara de arl montagem e
desmontagens de pneus de molos

s[RVI( ( )

6 Vulcanização de pneus - veiculos leves e medio aro 13 a 18 st,RvlÇo 5

7 Troca de bico e válvulas em câmaras de ar para veículos
pesados (ônibus e caminhão).

SI.:ItvIç\ ) 10

8 SI]I{VIç\) 2

I Rodizio pneu sem a desmontagem onibus e caminhões

Roorzio pr,u.r com desmontagem caminhões e onibus

sl.RVI( ( ) tf,

1( sl .l(vl( ( ) 40

|tcio:;;) tA 'Paía a!!tê Lodcsviicnj..:: t;oi!>atü aj lnaô.j,j SENj-iCp fê: tsia

Rua Guarr.rjá 5/N - Caixà D'água - km 1oo, CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás/pA

3

Troca de bico e válvulas para veículos leve/médio.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS /PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
c. N. P. J. 29.940 948/0001-09

Eldõtàüo
do Carajás

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

Atenciosamente,

SEVERIAN PAIO NASCIMENTO MACEDO
rêtário lvlunicipal de EducaÇão

Pod.atia t'o O33DO22

ts<lttts ;1?o 'pdla qüe tocta've'tafi e .j.Útbotn o tnàa ala SENHOR P: isto

Rua GuaÍujá 5/N - Caixa D'águà - km 1oo, cEP:68524-ooo- Eldorado do carajás/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS /PA

sECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
c N P. J.29 940.948/000'.1-09

Eldoiàdo
do Carajás

JUSTIFICATIVA

A Contrataçáo de empresa especializada na prestaçáo de serviços de

borracharia, se faz necessária para suprir as nêcessidades constantes dos veículos da

Secretaria Municipal de Educaçáo direcionadas aos transportes escolares terrestres

(ônibus escclares), veiculos leves e motos (funcionamento de programas e serviços

oriundos da própria secretaria). Se tratando de serviços essenciais, fazendo desta

aquisição de extrema importância. Essa contrataçáo visa à atender aos veículos

automotores que compõem e aqueles que venham a compor a frota dessa secretaria,

contribuindo para que os veículos utilizados pela Secretaria de Educação estejam em

perfeitas condições de uso e bom estado de conservaçáo a qualquer tempo, a Íim de

que os serviços desenvolvidos, dependentes dos veículos, náo sofra, descontinuidade.

SEVERIANO S O NASCIMENTO MACEDO
Sec o Municipal de EducaÇão

Pod.atia no 033Í2022

t-a)!a1a:1?a 'Poía qre lodaiva"icn, . aotbanl 3 lnao dc SENHOR

Ruã GuaÍujá S/N - caixa D'águâ - km rcq CEP: 68524-ooo - EldoÍado do càrajás/PA



ESTADO DO PARA
GOVERNO DE ELDORADO DO CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 29.940.948/ooo1-o9

INDICAÇÃO DE CREDITO ORÇAMENTÁRIOS

Iinformamos a vossa seúoria a existência de crédito orçamentário para atender as

despesas com eventual contratação de serviços de borracharia para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Educação de Eldorado do Carajás - PA.

A despesa será consignada á seguinte dotação orçamentária:

Exercício 2022

2.033 Manutenção do Transporte Escolar - Complementação;

2.081 - Furcionarriento da Secretaria de Educação;

2.083 Manutenção das Ações Vinculadas ao Saliírio Educação;

2.088 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE;

Classificação Econômica: 3.3. 90. 39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica;

Severiano paio Nascimento Macedo
de Educâção

Poftaia n". 033/2022

Eldorüdo
do Carf*s

ar E r,J L '!=x, lr E a.. ra rltLr lf EDa/ § GLj
lrcros atêo ,cI§quê lodos uein n e ssibútl . a l'tôo do SflrHOA leristo "

t\



Eldôrado
do Carajás
C-wMrúó .m !Gé

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

CNPJ 28578 160 /ooo7 37

oRc Ío: o 44 I 2021 t PMEc/SEMMA

À

Secretaria municipal de administração- SEMAD.

Prefeitura municipal de Eldorado do Carajás.

Setor de compras.

Prefeitura de Eldorado do Carajás - PMEC

Assunto: Solicitação de serviço de borracharia.

Ao cumprimenta-lo com satisfação vimos através deste solicitar de V.S.a

a viabilização de aquisição de serviços de borracharia para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente, conforme

especificações e quantidades estabelecidas a seguir:

ITEM UNID SEMMA TOTAL

1 Conserto s veiculos leves e medios aro 13 a 18 SERV. 15

2 Conserto pneu 1 6.9-30 trator agricola SERV. 12 12

Conserto pneu 1 4.4-24 trator agricola pneu dianteiro SERV. 12 12

4 Serviços de conserto de pneus/ câmara de arl montagem
desmonta ens de us de motos

SERV. 20 20

5 Vulcanização de pneus - veiculos leves e medio aro 1 3
18

SERV. 08 08

6 Vulcaniza ão de neus de retro escavadeira e tratores SERV 06 06

7 Troca de bico e válvulas em câmaras de ar para maquinas
pesadas.

SERV 08 08

o Troca de bico e válvulas ara veículos leve/médio. SERV. 08 08

9 Rodizio pneu sem a
caminhonete

desmontagem veiculos leve SERV 04 04

1C Rodizio pneu com desmontagem veiculos leve
caminhonete

SERV. 04 04

11 Taxa de socorro dentro dos limites do municipio para
conserto do pneu R13 a 18. (com ou sem camara de ar).
Esta taxa comtempla ir ate o veiculo que por algum motivo
não consegue chegar ate a borracharia no qual irá Íazer a
remoção dã Roda/Pneu/Realizar o conserto, em seguida

SERV 10 10

lsotos4120'Paroquelodosvejom-esobonl o nloa do SENHOR fez 610

Av. oziet cameiro N' 28 km 02 centro cEP: 685;24-000 - Eldorado do carâjás./PA

Eldorado do Carajás,01 de abril de2o22.

DESCRTÇAO
15



Eldôtáilo
do Carajás
GoverGndo .om vcé

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

CNPJ 28578.160,/0oo1-31

,1-fí\o,'Â)

Paulo Franklin Lima O. das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N'003/2021

levar de volta ate o úeicu
por km rodado ida e volta.

lo e instala- lo. Será cobrado 5,00

12 Taxa de socorro dentro dos limites do municipio par
conserto do pneu motocicletas. Esta taxa comtempla ir at
o veiculo que por algum motivo não consegue chegar ate
borracharia no qual irá fazer a remoção d
Roda/Pneu/Realizar o conserto, em seguida levar'de volt
ate o veiculo e instala-lo.

SERV 10 10

1 Taxa de socorro dentro dos limites do municipio par
conSerto do pne

ar). Es
ivo nã

u de maq U n S pesa das. (com
o veiculo

oU S
cama ra de ta t xa comtemp I a Ir ate que po

Isum mot o consegue chegar ate a borrclcha ll a n
qual irá fazer a remoção da Roda/Pneu/Realizar o conserto
ems uida levar de volta ate o veiculo e instala-lo.

SERV 10 10

lsoios 4120' 'poro que todos vejom. e soibom o noo do SENHOR fea /5Í..

Av. Oziet Cârneiro N' 28 km 02 centro CÊP: 68524-000 - Etdorado do CaraÉs/PA
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Etdôiâilo
do Carqjás
GoverÉüo ch vcé

Prefeitura de El.dorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CNPJ. 28S78160 / oooj.,31

Justificativa:

A contratação dos serviços de bonacharia tem por finalidade atender às
necessidades da Secretaria municipal de meio ambiente contribuindo para que
os veículos utilizados estejam em perfeitas condições de uso e bom estado de
conservação a qualquer tempo â fim de que os serviços desenvolvidos
dependentes dos veículos não sofram descontinuidade.

R" Çl*irattl

Paulo Franklin Lima O. das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N'003/2021

lsaias 4120 'PaÍo alúe todosvejant e saibom o tnoo do SENHOR fe2 Éto '

Av. OZeL Cameiro N' 28 km oz centro CEP:6a524-ooo - Etdorado do Caraiás,/PA



Etdôiâtlo
do Carajás
GoveÍn do cm @ê

ooraçÃo oRÇAMENTARTA

coDtGo eserorrcaçÃo
2.020 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

sERVtÇOS DE BORRACHARTA

/nara 1ú.- \

Paulo Franklin Lima O. das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N'003/2021

lsoids 4120 'Poío que todosvejom. e soibom. o nlao do SENHOR fez lsto '

Av. oziel Cameiro N' 28 km 02 cenko CEP:68524-000 - Etdorâdo do caÍâIis/PA

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

CNPJ: 28578 160/0001 31





Governado cm vGã

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

CNPJ 28578 160 / oooi,-31,

SEGUE A neuaçÃo oos veícur-os DE uso DA SEcRETARIA DE MEIo
AMBIENTE

R, t\
l-narrt !rÁ- |

Paulo Franklin Lima O- das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N'003/2021

ITEM DESCRTÇOES

QUATIDADE
01 CAMINHONETE FORD RANGER XLSCD4 22C 01
02 MOTO HONDA BROS ANO 2012 04
03 TRATOR AGRICOLA PLATAF.,DE RODAS,3 CIL.,75CV,4X4,

DIES.,8 VEL.
01

lso@s 4120' 'Paro que lodos vejam e sobom o iloo do SENHOR fe; tslo

Av. Oziet Cameiro N' 28 km 02 centro CEP 6a5a4-ooo - Etdorado do Cãraiás,/PA



4n

Projeto/Atividade: í0 í02 0017 2.O2O - FUNC. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Classificaçâo Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIçOS DE PESSOA JÚRlDlCA
sub - etemento: 3.3.90.39.í9 - MANUTENçÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
sub - etemento: 3.3.90.39.'t9 - MANUTENçÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Atenciosamente;

Q"^* Í.,ra*t<
Paulo Frankilin Oliveira das Chagas

Secretária Municipal de Administraçáo
Portaria no 00312021

Eldõtâilo Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC
do Carajás

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.

l\oios 11 20' 'p1tu que locos,,,4aú e saúon) d nlaa da sEi'lHcR fe2

Rua Rio Vermêlho s/n - centro -km 1oo. CEP: 68524-000 - Eldorado do Cârajás/PA
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