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Eldorado do Carajás, 31 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 pneus e afins.

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

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

01

No DESCRTçÃO TOTAL

PNEU 17st7l R 13 (VEíCULOS LEVES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser
recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, materialtalão arame aço, material banda
de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,
mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos leves, com
garantia mínima de 12 meses.

40

02 PNEU 17st7l R 14 (VEíCULOS LEVES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser
recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

lN/ETRO, nas dimensões, materialtalão arame aço, material banda
de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,
mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos leves, com
garantia mínima de 12 meses.

60
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03 PNEU 19st70 R 15 (CARROS LEVES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser
recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo
IMETRO, nas dimensões, materialtalão arame aço, material banda
de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,
mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos leves, com
garantia mínima de 12 meses.

20

o4 PNEU 26st70 R 16 (CAMTONETES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser
recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, materialtalão arame aÇo, material banda
de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,
mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos leves
(Camionetes), com garantia mínima de 12 meses.

BO

05

06

PNEU 23st70 R 17 (CAMTONETES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser
recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, material talão arame aço, material banda
de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,
mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos leves
(Camionetes), com garantia mínima de 12 meses.

60

PNEU 22st6s R 16 (VANS)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser
recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo
IMETRO, nas dimensões, materialtalão arame aço, material banda
de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,

mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos médios
(vans), com garantia mínima de 12 meses.

40

07 PNEUS 215t75 R 17.5 DTRECTONAL (MTCRO-

ôNraus/cAM r NHÕEs LEVES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser

40



recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, materialtalão arame aço, material banda

de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,

mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça

radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos médios

(micro-ônibus/caminhões leves), com garantia mínima de 12

meses.

08 PNEUS 215175 R 17.5 BORRACHUDO (MICRO-

ôNrsuslcaMINHÕES LEVES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser

recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, material talão arame aço, material banda

de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,
mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça

radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos médios

(micro-ônibus/caminhões leves), com garantia mínima de 12

meses.

80

09 PNEUS 9OO X 20 R - (DIRECIONAL) P/ CAMTNHÔES E ÔNIBUS

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não

podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (ônibus/caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

60

10 PNEUS eOO X 20 R BORRACHUDO/MISTO (TRAçÃO) Pt
CAMTNHÕES E ÔNIBUS

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não

podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (ônibus/caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

80



11 PNEUS l OOO X 20 R - (DIRECIONAL) P/ CAMINHÕES E ÔNIBUS

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não

podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (ônibus/caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

60

12 PNEUS 1OOO X 20 R BORRACHUDO/MISTO (rRAçÃO) Pt
CAMINHÕES E ÔNIBUS

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não

podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (ônibus/caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

BO

13 PNEU 27st8} R22.s - (DIRECIONAL) P/ CAMINHÕES

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não
podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

20

14 PNEU 275t80 R 22.s (TRAÇÃO/ BORRACHUDO/MISTO Pt

CAMINHÔES

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não

podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

40



veículos pesados (caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

15 PNEU 29st8} R22.5 - (DTRECTONAL) P/ CAMTNHÕES

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não
podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame
aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,
material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

40

16 PNEU 29st8} R 22.s (TRAÇÃO) BORRACHUDO/MTSTO pt

CAMINHÕES

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não
podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, típo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

17 PNEU 14OO R24 - P/ MOTONIVELADORA

Descrição: Pneu para Motoniveladora Caterpillar 120k, com no

mínimo 12 lonas, não podendo ser recapado, recauchutados ou

remodelados, certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material

talão arame aço, material banda de rodagem com borracha de alta

resistência, material flancos, mistura de borracha de alta

flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com
aplicação em maquinas pesadas (motoniveladora), com garantia

mínima de12 meses.

24

18 PNEU 17.5 R 25 - PI MOTONIVELADORA

Descrição: Pneu para Motoniveladora XCMG 180 BR, com no

mínimo 12 lonas, não podendo ser recapado, recauchutados ou

remodelados, certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material

talão arame aço, material banda de rodagem com borracha de alta

resistência, material flancos, mistura de borracha de alta

24

50



flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com
aplicação em maquinas pesadas (motoniveladora), com garantia

mínima de12 meses.

19 PNEU 18.4.30 P/ TRAÇÃO DE TRATORES AGRTCOLAS

Descrição: Pneu para Tração de tratores Agrícolas, com no

mínimo 12 lonas e 43 mm de garras, não podendo ser recapado,
recauchutados ou remodelados, certificados pelo IMETRO, nas

dimensões, material talão arame aço, material banda de rodagem

com borracha de alta resistência, material flancos, mistura de

borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, tipo
sem câmara, com aplicação em maquinas agrícolas (tratores),

com garantia mínima de12 meses.

20

J PNEU 12.4.24 P/ DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA

Descrição: Pneu dianteiro de Maquinas de Terra Planagem, com
no mínimo 10 lonas e 20 mm de garras, não podendo ser
recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, material talão arame aço, material banda

de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,
mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, tipo sem câmara, com aplicação em maquinas agrícolas
(tratores), com garantia mínima de12 meses.

16

21 PNEU 19.5.24 P/ TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA

DescriÇão: Pneu dianteiro de Maquinas de Terra Planagem, com
no mínimo 10 lonas e 20 mm de garras, não podendo ser
recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, materialtalão arame aço, material banda
de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,
mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, tipo sem câmara, com aplicação em maquinas agrícolas
(tratores), com garantia mínima de 12 meses.

16

22 PNEU 16.9.30 DIRECIONAL DE TRATORES AGRICOLAS

Descrição: Pneu para Tração de tratores Agrícolas, com no

mínimo 12 lonas de garras, não podendo ser recapado,
recauchutados ou remodelados, certificados pelo IMETRO, nas

dimensões, material talão arame aço, material banda de rodagem
com borracha de alta resistência, material flancos, mistura de

't6



borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, tipo
sem câmara, com aplicação em maquinas agrícolas (tratores),

com garantia mínima de 12 meses.

23 PNEU 750R16 P/ IMPLEMENTOS DE TRATORES AGRICOLAS

Descrição: Pneu para lmplementos Agrícolas, não podendo ser

recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, material talão arame aço, material banda
de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,
mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça
radial, tipo sem câmara, com aplicação em implementos agrícolas
(grades, reboques, niveladoras...), com garantia mínima de 12

meses.

12

rJ PNEU 1 1Ol90 ARO 17 TRASEIRO P/ MOTOCICLETA

Descrição: Pneu para Moto Traseiro, não podendo ser recapado,

recauchutados ou remodelados, certificados pelo IMETRO, nas

dimensões, material talão arame aço, material banda de rodagem

com borracha de alta resistência, material flancos, mistura de

borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, tipo
sem câmara, com aplicação em motocicleta (Bros), com garantia

mínima de12meses.

20

25 PNEU 9OI9O ARO 19 DIANTEIRO P/ MOTOCICLETA

Descrição: Pneu para Moto Dianteiro, não podendo ser recapado,

recauchutados ou remodelados, certificados pelo IMETRO, nas

dimensões, material talão arame aço, material banda de rodagem

com borracha de alta resistência, material flancos, mistura de

borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, tipo
sem câmara, com aplicação em motocicleta (Bros), com garantia

mínima de12meses.

20

26 CÂMARA DE AR PARA PNEUS C/ MEDIDA l OOOX2O

Descrição: Câmara de ar fabricada com borracha de qualidade,

certificada pelo IMETRO, estrutura em forma de balão, que pode

ser inflada e desinflada usando uma válvula, quando inflada sob o
pneu, proporciona uma viagem confortável e segura. Com

aplicação em caminhões e ônibus.

80

27 CÂMARA DE AR PARA PNEUS C/ MEDID A 275180 R 22.5 E 80



295t80 R22.s

Descrição: Câmara de ar fabricada com borracha de qualidade,

certificada pelo IMETRO, estrutura em forma de balão, que pode

ser inflada e desinflada usando uma válvula, quando inflada sob o
pneu, proporciona uma viagem confortável e segura. Com

aplicação em caminhões e ônibus.

28

D

cÂuana DE AR PARA PNEUS C/ MEDIDA 14OOX24

Descrição: Câmara de ar fabricada com borracha de qualidade,

certificada pelo IMETRO, estrutura em forma de balão, que pode

ser ínflada e desinflada usando uma válvula, quando inflada sob o
pneu, proporciona uma viagem confortável e segura. Com

aplicação em maquinas de pesadas.

30

CÂMARA DE AR PARA PNEUS C/ 18.4.30

Descrição: Câmara de ar fabricada com borracha de qualidade,

certificada pelo IMETRO, estrutura em forma de balão, que pode

ser inflada e desinflada usando uma válvula, quando inflada sob o
pneu, proporciona uma viagem confortável e segura. Com

aplicação em maquinas de agrícolas.

20

30 VÁLVULAS PARA PNEUS COM CÂUANA.

Descrição: Válvula para pneu com câmara, tipo Schrader, para

veículos leves e pesados.

60

31 VÁLvULA PARA PNEUS sEM cÂMARA DE 60 MM

Descrição: Válvula para pneu com câmara, tipo Schrader, para

maquinas pesadas e maquinas agrícolas.

60

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente,

Fabio dos Leal
Secretário de Administração
Portaria no 577 12O21 -GAB
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SUCRI1TARIA MtlNÍCiIPAL DII ADMINIS I'naçÃCl
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JUSTIFICATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEGIMENTO
DE PNEUS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS, EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS AGRICOLAS.

A aquisição dos pneus justifica-se em virtude dos mesmos constituírem um
item de segurança imprescindível para os veículos da frota própria do
MunicÍpio. No tocante ao quantitativo dos pneus, deve-se registrar o aumento
significativo na frota de veículos proprio do Município, se faz necessário à
previsão de um quantitativo mínimo necessário para casos de substituição do
pneu.

Sabendo que a eventual aquisição se faz necessária, pois a utilização da
frota da Prefeitura Municipal e Secretarias são frequentes e, como o prazo de
duração destas peças e finito, é imprescindível efetuar a troca para manter a
segurança e o correto funcionamento dos veículos, maquinários de diversas
secretarias que são utilizados pela municipalidade na manutenção do bom
andamento dos serviços públicos como um todo.

Neste aspecto, é de fundamental importância a contratação de empresa
para o fornecimento de pneus para os bens próprios do município, que
desempenham um papel fundamental para dar apoio às atividades de
recuperação de ruas e estradas vicinais, transporte e movimentação de
materiais necessários para esse fim, visto que nosso município possui uma
grande extensão territorial contendo 21 vilas e assentamentos, e mais de 3.800
km de estradas vicinais catalogadas.

Em face desta necessidade deve se essa contratação, haja vista sua
importância e utilidade para o interesse público.

Fabio d Santos Leal
Secretária Municipal de Administração

Portaria no 57712021
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
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JUSTIFTCATIVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECTMENTO
DE PNEUS PARA VEíCULOS E MÁQUINAS AGRICOLAS

Essa contratação se justifica face ao interesse público de executar-se a
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e maquina agrícolas
próprios desta secretaria, para o desempenho regular das atividades
praticadas, uma vez que a mesma possui frota de maquina agrícola que dão
suporte aos produtores rurais, fomentando a produção agrícola no município,
garantindo a diversificação da produção, por tal razâo as maquinas agrícolas
possuem uma demanda considerável de trabalho, ciente que nosso município
possui grande extensão territorial, possuindo mais de 21 vilas e projetos de
assentamentos, essas maquinas necessitam constantemente de substituição
de pneus para seu perfeito funcionamento, além do veiculo de apoio, que e
bastante utilizado no apoio e transporte de insumos e nas mais variadas
atividades administrativas, face sua intensa utilização e demanda de serviços.

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

NESDACoSTA
Secretario Municipal de Agricultura

Portaria no 01112022
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Atenciosamente;



Prefeitura de Eldorado do Carajás
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CNPJ: 28.578. I 60it)00 I -3 I

JUST|F|CATIVA - CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA FORNECTMENTO
DE PNEUS PARA VEICULOS LEVES, PESADOS, EQUIPAMENTOS E

MAQUINAS AGRICOLAS,

Sabendo que a eventual aquisição se faz necessária, pois a utilização da
frota da Secretaria Municipal Obras é frequente e, como o ptazo de duração
destes objetos é finito, é imprescindível efetuar a troca para manter a
segurança e o correto funcionamento dos veículos, maquinários de desta
secretaria que são utilizados pela municipalidade na manutenção do bom
andamento dos serviços públicos.

Neste aspecto, é de fundamental importância a contratação de empresa
para o fornecimento de pneus para os bens proprios do município, que
desempenham um papel fundamental para dar apoio às atividades de
recuperação de ruas e estradas vicinais, transporte e movimentação de
rnateriais necessários para esse fim, visto que nosso município possui uma
grande extensão territorial contendo 21 vilas e assentamentos, e mais de 3.800
km de estradas vicinais catalogadas.

Em face desta necessidade deve se essa contratação, haja vista sua
importância e utilidade para o interesse público.

Orivan Rodrigues de oliveira
Secretária Municipal de Obras

Portaria no 00912021 -GAB
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Eldi5tâa
do Carajás

o Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARTA DE MUNrcrpAL DE ADMrNrsrnnçÃo - sEMAD

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

DESPACHO

A Presidente da Comissão Permanente de Lícitação

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 credito orçamentário para o presente
pÍocesso, em consonância com a Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçÕes
posteriores, para a mesma.

Projeto/Atividade: í0 í02 00í7 2.005 - FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE

ADMINISTRAçÃO
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub - elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEíCULOS

Projeto/Atividade: 10 í02 0017 2.028 - FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub - elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Projeto/Atividade: 1O 102 0017 2.012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIIUENTO RURAL
ClassiÍicação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub - elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENçÃo DE vEícuLos

Projeto/Atividade: 10 í02 00í7 2008 - FUNC. DA SEC. MUN. DE URBANISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ClassiÍiceção Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub - elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIA MANUTEN ÇÃO DE VEíCULoS

Atenciosamênte;

Fabio d Santos Leal
Secretária Municipal de Administração

Portaria no 57712021
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EFEITURA DE Prefeitura de Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
CN PJ: zB.578.16o / ooot-3t

OFíCIO NO 341 2O22IPM EC/SEMA

Eldorado do Carajás, 01 de junho de 2O22.

Ao Senhor

Fabio dos Santos Leal

Secretário Municipal de Administração
Maria Nilda P. das Neves

Presidente da Comissão Permanente - CPL

Rua Rio Vermelho S/N, Km 100

Eldorado do Carajás/PA

Assunto: Aquisição de pneus para atender as necessidades do trator agrícola oficial

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de

pneus, tenda em vista a necessidade de atender de reposição dos mesmas ora seus

respectivos desgastes naturais do veículo administrativo, motos e trator agriçola q-ue

tem uma grande demanda nos serviços a ele designado, visto que essa aquísição e de

extrema importância para o perfeito funcionamento dos mesmos, garantindo segurança

e mantendo o bem público a na perfeita condição de uso, que está secretaria dar suporte

a pequenos produtores rural no fomento a preservação e plantio de mudas nativas e

recuperação de áreas degradadas e conservação de nascentes de água.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

No DESCRTçÃO TOTAL

o4 PNEU 26sl70 R 16 (CAMIONETES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser

recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensôes, material talão arame aço, material

banda de rodagem com borracha de alta resistência, material

flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura

carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos

leves (Camionetes), com garantia mínima de 12 meses.

24

19 PNEU 18.4.30 P/ TRAçÃO DE TRATORES AGRICOLAS

Descrição: Pneu para Tração de tratores Agrícolas, com no

mínimo 12 lonas e 43 mm de garras, não podendo ser recapado,

recauchutados ou remodelados, certificados pelo IMETRO, nas

o4

lscias ,i7.2a 'É'r:11 qiie íaia:; vejot't. e <'c,;bür)l . c r;tclo cic §Íl'Jj;'ÜÀl í;z;:;io
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dimensões, material talão arame aço, material banda de

rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,

mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça

radial, tipo sem câmara, com aplicação em maquinas agrícolas
(tratores), com garantia mínima de 12 meses.

22 PNEU 16.9.30 DIRECIONAL DE TRATORES AGRICOLAS

Descrição: Pneu para Tração de tratores Agrícolas, com no

mínimo 12 lonas de garras, não podendo ser recapado,

recauchutados ou remodelados, certificados pelo IMETRO, nas

dimensões, material talão arame aço, material banda de

rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,

mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça

radial, tipo sem câmara, com aplicação em maquinas agrícolas

(tratores), com garantia mínima de 12 meses.

04

23 PNEU 750R16 P/ IMPLEMENTOS DE TRATORES AGRICOLAS

Descrição: Pneu para lmplementos Agrícolas, não podendo ser

recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, material talão arame aço, material

banda de rodagem com borracha de alta resistência, material

flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura

carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

implementos agrícolas (grades, reboques, niveladoras...), com

garantia mínima de12 meses.

04

24 PNEU 11OI9O ARO 17 TRASEIRO P/ MOTOCICLETA

Descrição: Pneu para Moto Traseiro, não podendo ser recapado,

recauchutados ou remodelados, certificados pelo IMETRO, nas

dimensões, material talão arame aço, material banda de

rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,

mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça

radial, tipo sem câmara, com aplicação em motocicleta (Bros),

com garantia mínima de 12 meses.

06

25 PNEU 9OI9O ARO 19 DIANTEIRO P/ MOTOCICLETA

Descrição: Pneu para Moto Dianteiro, não podendo ser

recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, material talão arame aço, material

banda de rodagem com borracha de alta resistência, material

06



flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura

carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em motocicleta
(Bros), com garantia mínima de 12 meses.

29 cÂuana DE AR PARA PNEUS C/ 18.4.30

Descrição: Câmara de ar fabricada com borracha de qualidade,

certificada pelo IMETRO, estrutura em forma de balão, que pode

ser inflada e desinflada usando uma válvula, quando inflada sob

o pneu, proporciona uma viagem confortável e segura. Com

aplicação em maquinas de agrícolas.

04

30 VÁLVULAS PARA PNEUS COM CÂURNR.

Descrição: Válvula para pneu com câmara, tipo Schrader, para

veículos leves e pesados.

20

31 VÁLVULA PARA PNEUS SEM CÂMARA DE 60 MM

Descrição: Válvula para pneu com câmara, tipo Schrader, para

maquinas pesadas e maquinas agrícolas.

20

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente,

/'i/)au> r- )i6','1''-l c

Paulo Franklin Oliveira das Chagas
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Portaria no 003/2021 -GAB
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EtdtiitiiÍo
do CaraJás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
StlCRtl'l'ARIA I\{tlNICIPAL DE i\'lilO AMBltiNi [:

JUSTIFTCATIVA - GONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECTMENTO
DE PNEUS PARA VEíCULOS E MÁQUINAS AGRTGOLAS

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

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

Atenciosamente;

PAULO FRANKLIN LIMA OLIVEIRA DAS CHAGAS
Secretario Municipal de Meio Ambiente

Portaria n 00312021
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Eldtítâilo
do Carajás

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

CNPJ: 28.578,16o./o0or-31
DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

DESPACHO

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

Senhora Presidente,

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

Projeto/Atividade: í0 í02 00í7 2.005 - FUNC. DA SECRETARTA MUN. DE ME|O
AMBIENTE
GlassiÍicação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERTAL DE CONSUMO
Sub - elemento: 3.3.90.30.39 - MATERTAL p/ MANUTENçÃO DE VEíCULOS

Atenciosamente;

7no"rl t-L \

Paulo Franklin Oliveira das Chagas
Secretária Municipal de Meio AmbÍente

Portaria no 003/2021-GAB
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Prefeitura de Eldorado do Cqrajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED

CN PJ: zg.9+o.ga8,/oo01-o9

oríclo N o 643/20 zzt PMES tsEM ED

Eldorado do Carajás, 31 de maio de 2O22.

Ao Senhor

Fabio dos Santos Leal

Secretário Municipal de Administração - SEMAD

Maria Nilda P. Neves

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Rua Rio Vermelho S/N, Km '100

Eldorado do Carajás/PA

Assunto: Aquisição de pneus e acessórios pneumáticos.

Em uso de minhas atribuições, solicito à Vossa Senhoria, a aquisição de
pneus e acessórios pneumáticos, visto que são objetos de extrema necessidade para a
frota de veículos próprios desta secretaria, em especial os ônibus escolares, que tem
demanda expressiva no transporte de discentes da zona rural. Essa contratação se faz
de extrema necessidade e urgência.

Itens e quantidades relacionadas a baixo;

No DESCRTÇÃO TOTAL

01 PNEU 17st7l R 14 (VEíCULOS LEVES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser

recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, material talão arame aço, material banda

de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,

mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça

radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos leves, com

garantia mínima de 12 meses.

40

02 PNEUS 215175 R 17.5 DIRECIONAL (MICRO-

ôNrsus/cAMrNHÕEs LEvES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser

recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, material talão arame aço, material banda

de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,

60

IiârJ.i ji :ü 't:'iirJ :iiit, toiiJ..,; ytl(i/)'r. a' j;{i,',ri.,fj] . i:í ,?)üJ crc SrÀjliÜ*' ít:: il;ir;
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E Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo . SEMED

CN PJ: zg,g+o.g+8./oo01-og

mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça

radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos médios

(micro-ônibus/caminhões leves), com garantia mínima de 12

meses.

03 PNEUS 215t75 R 17.s BORRACHUDO (MTCRO-

ônrsuslcAMrNHÕES LEVES)

Descrição: Pneu para veículo automotivo, não podendo ser

recapado, recauchutados ou remodelados, certificados pelo

IMETRO, nas dimensões, material talão arame aço, material banda

de rodagem com borracha de alta resistência, material flancos,

mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça

radial, tipo sem câmara, com aplicação em veículos médios

(micro-ônibus/caminhões leves), com garantia mínima de 12

meses.

60

04 PNEUS 900 X 20 R - (DTRECTONAL) p/ CAMTNHÕES E ÔNTBUS

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não

podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo
estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (ônibus/caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

60

05 PNEUS 900 X 20 R BORRACHUDO/MTSTO (TRAçÃO) pt

CAMINHÕES E ÔNIBUS

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não

podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo

120
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Prefeitura de Eldorado do Carajás

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED
CN PJ: zg.9+o.ga8./ooo1-og

estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (ônibus/caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

06 PNEUS 1OOO X 20 R - (DTRECTONAL) P/ CAMINHÕES E ÔNIBUS

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não

podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo

estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (ônibus/caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

60

07 PNEUS 1OO0 X 20 R BORRACHUDO/MISTO (TRAçÃO) Pt

CAMTNHÕES E ÔNIBUS

Descrição: Pneu para veículo automotivo, linha pesada, não

podendo ser recapado, recauchutados ou remodelados,

certificados pelo IMETRO, nas dimensões, material talão arame

aço, material banda de rodagem com borracha de alta resistência,

material flancos, mistura de borracha de alta flexibilidade, tipo

estrutura carcaça radial, tipo sem câmara, com aplicação em

veículos pesados (ônibus/caminhões), com garantia mínima de 12

meses.

120

08 PNEU 1 1 O/90 ARO 17 TRASEIRO P/ MOTOCICLETA

Descrição: Pneu para Moto Traseiro, não podendo ser recapado,

recauchutados ou remodelados, certificados pelo IMETRO, nas

dimensões, material talão arame aço, material banda de rodagem

com borracha de alta resistência, material flancos, mistura de

borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaÇa radial, tipo

sem câmara, com aplicação em motocicleta (Bros), com garantia

06
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t 'lr Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED

CNPJ: 29.940.948/ oooT-o9

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente,

Severiano Macedo
rio de Administração

Portaria no 33 I 2O22-GAB

mínima de12meses.

09

ío

PNEU 90/90 ARO 19 DIANTEIRO P/ MOTOCICLETA

Descrição: Pneu para Moto Dianteiro, não podendo ser recapado,

recauchutados ou remodelados, certificados pelo IMETRO, nas

dimensões, material talão arame aço, material banda de rodagem

com borracha de alta resistência, material flancos, mistura de

borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial, tipo

sem câmara, com aplicação em motocicleta (Bros), com garantia

mínima de12meses.

06

CÂUANI DE AR PARA PNEUS C/ MEDIDA l OOOX2O

Descrição: Câmara de ar fabricada com borracha de qualidade,

certificada pelo IMETRO, estrutura em forma de balão, que pode

ser inflada e desinflada usando uma válvula, quando inflada sob o

pneu, proporciona uma viagem confortável e segura. Com

aplicação em caminhões e ônibus.

100

11 VÁLVULAS PARA PNEUS COM CÂUANA.

Descrição: Válvula para pneu com câmara, tipo Schrader, para

veículos leves e pesados.

20
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED

CN PJ : zg.g+o.g+8./ooo:.-09

JUSTTFICATTVA - AQUTSTÇÃO DE PNEUS DTVERSOS E ACESSORTOS

PNEUMÁTICOS

A presente aquisição se justifica face à necessidade de substituição de pneus da frota

de veículos próprios sendo em sua maioria ônibus escolares além de veículos

administrativos da Secretaria Municipal de Educação, viabilizando, desta forma, a

prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação dos mesmos, em especial

no transporte de alunos matriculados na rede pública de ensino municipal e estadual.

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

atividades dos veículos, cuja aquisição está sendo justificada através deste documento,

são atividades públicas indispensáveis, que necessitam de atendimento por parte do

Poder Público Municipal, e o não atendimento poderá ocasionar prejuízos irreparáveis à

população em especial aos alunos da zona rural. 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 que comporão a frota de ônibus municipal em breve.

Visto que o municÍpio possui grande extensão territorial rural, no qual sua

trafegabilidade se dá por meio de estradas vicinais, visto que em períodos chuvosos são

bastante castigadas, e o objeto desta aquisição garante segurança e conforto para os

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

Atenciosamente;

Severiano !o
de Administração

Portaria no 3312O22-GAB
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED
CN PJ : 29,94a.948./ooo1-o9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

DESPACHO

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

Senhora Presidente,

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

Projeto/Atividade: 2.081- FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAçÃO
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub - elemento: 3.3.90.30.39 - MATERTAL PARA MANUTENÇÃO DE VEíGULOS

Projeto/Atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub - elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENçÃO DE VEiCULOS

Atenciosamente;

Severiano paio cedo
Sec Municipa! de Educação

Portaria n" 03312O22-GAB
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SEcRETARIA MUNIcIPAL DE ASSISTÊNCIA - SEMAS

CNPJ:'14.238. 555/0001 -80

oricto. No ozost2oz2tpMEc/sEMAs

Eldorado do Carajás, 01 de Junho dê ZO2Z.

Assunto: Solicitaçâo de Compra de Pneus para Veículos

Em uso de minhas atribuiçÕes, solicito de Vossa Senhoria, Compra de pneus
para Veículos para atender as necêssidades da secretaria Municipal de Assistência
social para o conselho Tutelar, conforme especificações e quantidades estabelecidas
a seguir:

ITEM DESCRTçÃO DO SERVTÇO QUANT
PNEU í25170 n rs geÍcuuos LEVES ) 20

2 PNEU í75170 R í e geícur-os LEVEs) 60
3 PNEU í95/70 R 15 (CARROS LEVES) í6

PNEU 225165 R 16 (VANS) 08
5 PNEU í10/90 ARO í7 TRASEIRO P/ MOTOCICLETAS 06

PNEU 90/90 ARO í9 DIANTEIRO P/ MOTOCICLETAS
Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisca Neto da Rocha Santos

I itll|t!

lsaios 41.20 'Para que todosveJom, e soiDom. a nao do SENHOR fez ista ,
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Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
Tv. Rio Vermelho S/N - KM í00
Eldorado do Carajás - Pará
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Etdõtâtto
do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Caraiás
sEcRETARtA MUNtctpAL oe asststÊttcte - sr'tuns

CNPJ: 14.238.555,/0001-80

JUSTIFICATIVA

A presente licitação tem por objeto de contratação da empresa especializada para
fornecimento de pneu para atender a necessidade de manutençáo do veículo do
coNSELHo rurELAR; tendo em vista a importância de que o veículo esteja sempre
em bom estado para um bom atendimento da politica voltada a crianças e
adolescentes, o veÍculo é essencial para deslocamento dos servidores, que exercem
suas funçÕes fora das dependências públicas, que e utilizado para serviços
administrativos, ou que se fizerem necessários para deslocamentos em atendimentos
de urgência que atenderão crianças, adolescentes da comunidade em geral. A
aquisição de pneus para atender o coNSELHo rurELAR; se dará através do Fundo
da lnfância e Adolescência-FlA, e atenderá às necessidades das crianças e
adolescentes do municipio de Eldorado do carajás-pA, através do Fundo da lnfâncra e
Adolescência.

Atenciosamente,

Francisca eto da Rocha Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria no 37312021
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€t Prefeitura de Eldorado do Caraiás

SECRETARtA MUNtctpAL or esststÊttcln - se'runs
CNPJ: 14.238.555il0001€OEldtitâtlo

do Carajás

Maria Nilda Pereira das Neves
Comissão Permanente de Licitação - CpL

Senhora Presidente,

DOTAÇOES

Francisca Neto da Rocha Santos

,_, Er resposta ao despacho recebido, segue abaixo as dotaçôes a serem oneradas.
rnrormamos a vossa senhoria a existência de créditos orçameniários para o presenteprocesso' em consonância com a Lei Federar no g.666/gle suas arteraçÕes '

posteriores, para a mesma.

_ Projeto/Atividade: 08 243 oo04 2.062-MANUTENçÃO DO CONSELHO
TUTELAR

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
sub'eremento: 3.3.90.30.39 - MATERTAL p/ MANUTENçÀõ óÉ-úÉícur_os

Projoro/Atividade: 08 2Mooo42.073 - MANUTENCÃO DO CRAS íparFl
crassificação Econômica: 3.3.90.30.00 - MATERTÁL oecor.idunab"" '
sub-eremenro: 3.3.90.30.39 - MATERTAL p/ MANUTENÇao óÉ úÉícur_os

Projeto/Atividade: 08 24400042.077 * MANUTENÇÃO DO CREAS (PAEFI)
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 _ MATERTÁL DE CONSúMô
sub'eremento: 3.3.e0.30,39 - MATERTAL p/ MANUTENaEó óÉ-úÉícur_os

Secretária Municipal de Assistência e promoçâo Social
Portaria no 37312021
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Prefeitura dê Etdorado do Carajás

do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

oFícro. No 1 46t a}2a1PMEC/SMS

Eldorado do Carajás, 0í de junho 2022.
Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
Maria Nilda Pereira das Neves
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Tv. Rio Vermelho S/N - KM 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de Compra de Pneus para Veículos

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

!TEM DESCRTÇÃO DO SERVTÇO UNID QTD
1 PNEU 175t70 R 14 UN 120
2 PNEU 265/70 R 16 UN 120
3 PNEU 225t65 R 16 (vANS) UN 120
4 PNEU 110/90 ARO 17 TRASEIRO MOTOCICLETA UN 20

PNEU 90/90 ARO 19 DIANTEIRO MOTOCICLETA UN 20

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

Atenciosamente,

A tr ira Aires

Portaria no 41 3 / 2021-GAB
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Eldõfâilo
do Carajás

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

SEcRETARTA MUNrcrpAL DE saúnr - sMS

JUSTTFTcATTvA - AeutsrÇÃo oe eNEUS DtvERSos E AFINS eARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A presente aquisição se justifica face à necessidade de substituição de pneus
em períodos pré determinados de quilômetros rodados ou devido a desgastes
naturais conforme a demanda 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 três camionetes, sete ambulâncias e uma van além de
quatro motocicletas, viabilizando desta forma, 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 sistema público de saúde municipal, sendo que o
objeto desta justificativa se torna essencial para o bom funcionamento da frota.
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;

Aldeni res
Sec Saúde
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Projeto/Atividade: í0 30í 0017 2.037 - Funcionamento da Sêc. De Saúde
Classificação Econômica: 3. 3. 90. 30. 00 - Material dê Consumo
Sub - êlêmento: 3. 3. 90. 30. 39 - Material p/ manutenção de veículos

Projeto/Atividade: 10 30í 00í7 2.058 - Manut. Do Prog. De Vigilância Sanitária
Classificação Econômica: 3. 3. 90. 30. 00 - Material de Consumo
Sub - elemento: 3. 3. 90. 30. 39 - Material p/ manutenção de veículos

Atd
a Municipal de Saúde

t\

EldlítüillO Prefeitura de El.dorado do carajás
do Garajás SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

DOTAçAO

Projeto/Atividade: 10 301 OO17 2.042 - Manutenção da Atenção Primária em Saúde
Classificeção Econômica: 3. 3. 90. 30. 00 - Material de Consumo
Sub - elemento: 3. 3. 90. 30. 39 - Material p/ manutenção de veículos

Projeto/Atividade: í 0 30í OO17 2.052 - Funcionamento do Hospital Municipal
Classificação Econômica: 3. 3. 90. 30. 00 - Material de Consumo
Sub - elemento: 3. 3. 90. 30. 39 - Material p/ manutenção de veículos
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