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soLtctTAçÃo DE DESPESA No 20221020002

Estado do Pará

Municipal de Eldorado dos Garajás
Municipal de Eldorado dos Carajás

ÓnAÃO : 10 Prefeitura de Eldorado dos Carajas

UNIDADE ORçAMENTÁRIA: O2 Secretaria Municipal de Administração

PROJETO / ATIVIDADE :

cLASSIFTCAçÃO eCOtÔrtl tCA :

Pag.: 1

Submetemos à apreciaçáo de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a contratação de veiculos leves e ultilitarios, p,ara qual solicitamos as providências
necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código Descrição Quant Unidade VL Estimado

134590 VE TrPO PASSETO COM 04 (OUATRO) PORTAS 24,0000 0,00
Especificaçáo: capacidade de )4(quatro) passageiro e motorista, porta malas com capacidade não

inlerior a 280 litros, traçáo mecânica, câmbio manual de 5 marchas, vidros e travas
elétricas, direção hidráulica ou elética, motorização mínima de 1.000 CC e B0 CV, ar
condicionado protetor de motor combustível flex, hodômetro, velocímetro e demais
funcionalidades de alerta e avlsos em funcionamento adequado. Com todos os iÍens
de segurança obrigatóios do veículo, com documentaçã t e certificados. higienizado e
em perfeito estado de funcionamento. a quilometragem 4 livre. Tempo de fabricação
máximo de 05 (cinco) anos. Ano de emplacamento não tnferior a 2020 (sem motoista
e sem combustível)

134592 CULO TIPO CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA. 24,0000 0,00

Especificaçáo: com carroceria aberta, com 04 (quatro) poftas, capacidar e de 04(quatro) passageiro e
motorista, motorizaçáo mínimo de 2000 cilindradas e 1r'0 CV, combustÍvel diesel ou
flex, tração mecânica, câmbio automático de 6 march, s, vrdros e travas eléticas,
direção hidráulica ou elética, com capacidade de carga .0 tonelada, ar condicionado
protetor de motor, hodômetro, velocímetro e demais func nalidades de alerta e ayrsos
em íuncionamento adequado. Com todos os rtens d. segurança obigatórios do
veiculo, com documentaçáo e certificados. higienizaco e em perteib estado de
funcionamento. (sem motorista e sem combustível)

1 34595 TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA NO M lMo 20 (vrNTE) PESSOAS í00,0000 DrA

Especificação: tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar cottdicionado protetor de motor
combustÍvel Diesel, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de abrta e
avisos em funcionamento adequado. Com todos os itens de segurança obigatoios do
veículo, com documentação e certificados. higienizac'c e em perteito estado de
funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fafu cação máximo de 05 (cinco)
anos. Ano de emplacamento não inferior a 2020 (sem motoista e sem combustÍvel)

Eldorado dos Carajás e 2022

RESPONSÁVEL
rpto'l
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soLtclTAçÃo DE DESPESA N. 20221 020003

Pag.: 1
Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

óncÃo

uNroADE ORçAMENTÁRh

PROJETO / ATIV]DADE

cLASSTFTCAçÃO eCOUÔUrCe

10 Prefeitura de Eldorado dos Carajas

05 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a contratação de veiculos leves e ultilitarios, para qual solicitamos as providências
necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecuçdo do interesse público.

Código Descrição

134592 TIPO CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA.

í 34593

1 34597

24,0000

Especificação: com carroceia aberta, com 04 (quatro) porÍas, capacidade de 04(quatro) passage/o e
motorista, motorização mínimo de 2000 cilindradas e 160 CV, combustÍvel diesel ou
flex, tração mecânica, câmbio automático de 6 marchas, vidros e travas eléticas,
direção hidráulica ou elétrica, com capacidade de carga 1.0 tonelada, ar condicionado
protetor de motor, hodômetro, velocímetro e demais func.onalidades de alerÍa e ayrsos
em funcionamento adequado. Com todos os lÍens drt seÇJuranÇa obrigatorios do
veículo, com documentação e certificados. higienizaoo e em perfeito esÍado de
funcionamento. (sem motorista e sem combustível)

3/4 CARROCERIA DE MADEIRA 12,0000

Especificação: com carroceia de madeira, 3.000 kg, carroceria de 5 metros, direção hidráulica.
traçáo mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar cor,dicionado protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocimetro e demais funcionalidades de alerta e
avisos em funcionamento adequado. Com todos os itens de segurança obigatorios do
veículo, com documentação e certificados. higienizado e em peffeito estado de
funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabri':ação máximo de 15 (quinze)
anos. (sem motoista e sem combustível)

3/4 CARROCERIA DE MADEIRA 100,0000 DrA

Especiticação: com carroceria de madeira, 3.000 kg, carroceria de 5 metros, direção hidráulica.
tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar condicionado protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e
avlsos em funcionamento adequado. Com todos os ilens de segurança obrigatórios do
veículo, com documentação e certificados. higienizado e em perfeito estado de
funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricaçáo máximo de 15 (guinze)
anos. (sem motorista e sem combustível)

Eldorado dos Ca 20.de Outubro Íe2O22

Quant Unidade Vl. Estimado

0,00

0,00

0,00

RESPONSÁVEL

ry101
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soLtctTAçÃo DE DESPESA N" 20221O2OOO4

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

óRcÃo:

UNIDADE ORçAMENTÁRN:

PROJETO / ATIVIDADE :

GLASSTFTCAçÃO eCOXÔru rca :

10 Prefeitura de Eldorado dos Carajas

'12 Secret- Munic. de Desenvolv. Econômico

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a contratação de veiculos leves e ultilitarios, para qual solicitamos as providências
necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código Descrição Quant Unidade Vl. Estimado

134590 VE TrPO PASSETO COM 04 (OUATRO) PORTAS 12,0000 0,00
Especificaçáo: capacidade de O4(quatro) passageiro e motorista, porta malas com capacidade não

infeior a 280 litros, tração mecànica, câmbio manual de 5 marchas, vidros e travas
elétricas, direção hidráulica ou elética, motorização mínima de 1.000 CC e 80 CV, ar
condicionado protetor de motor combustível flex, hodômetro, velocímetro e demais
funcionalidades de alerta e avisos em funcionamento adequado. Com todos os iÍens
de segurança obrigatóios do veÍculo, com documentaçáo e ceftificados. higienizado e
em perterto estado de funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricação
máximo de 05 (cinco) anos. Ano de emplacamento não inferior a 2020 (sem motoista
e sem combustível)

134592 VE CULO TIPO CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA. 1 2,0000 0,00

Especificação: com carroceria aberÍa, com 04 (quatro) portas, capacidarte de 04(quatro) passagelro e
motorista, motorização mínimo de 2000 cilindradas e 160 CV, combustível diesel ou
flex, tração mecânica, câmbio automático de 6 marchas, vidros e travas eléticas,
direçáo hidráulica ou elétrica, com capacidade de carga 1.0 tonelada, ar condicionado
protetor de motor, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alefta e aylsos
em funcionamento adequado. Com todos os lÍens di segurânÇa obrigatorios do
veículo, com documentação e certificados. higienizat:o e em perteito estado de
funcionamento. (sem motorista e sem combustível)

1 34593 3/4 CARROCERIA DE ÍVADEIRA. 12,0000 0,00

Especificação: com carroceia de madeira, 3.000 kg, carroceria de 5 metros, direção hidráulica.
tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar condicionado protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e
avlsos em funcionamento adequado. Com todos os itens de segurança obrigatoios do
velculo, com documentação e certificados. higienizado e em perfeito estado de
funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricação máximo de 15 (quinze)
anos. (sem motorista e sem combustível)

134597 CAMI 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA 100,0000 DrA 0,00

Especificaçáo: com carroceria de madeira, 3.000 kg, carroceria de -i metros, direçáo hidráulica.
tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar cottdicionado protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e
avtsos em funcionamento adequado. Com todos os rlens de segurança obrigatorios do
veÍculo, com documentaçáo e certificados. higienizaoo e em perfeito estado de
funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabn,:aÇão máximo de 15 (quinze)
anos. (sem motorista e sem combustível)

Pag.: 'l
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soLIctTAçÃo DE DESPESA No 2022í020004

Pag.: 2

Quant Unidade Vl.

Estado do Pará

Municipal de Eldorado dos Carajás
Municipal de Eldorado dos Carajás

Código Descrição

Eldorado dos Carajás, 20 de

RESPONSÁVEL

rpt0l



soLlclTAçÃo DE DESPESA N. 2022í020005

Estado do Pará

Municipal de Eldorado dos Carajás
ra Municipal de Eldorado dos Carajás

óneÃo

uNroADE ORçAMENTÁRh

PROJETO / ATIVIDADE

cLASSTFTCAçÃO eCOrÔUrCA

10 Prefeitura de Eldorado dos Carajas

04 Sec. Mun. de Agricult, Pecuária e Pesca

Pag.: 1

rpro1

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a contrataçáo de veiculos leves e ultilitarios, para qual solicitamos as providências
necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecuçáo do interesse público.

Código Descrição Quant Unidade Vl. Estimado

í 34590 TrPO PASSETO COM 04 (OUATRO) PORTAS. 12,0000 0,00

Especificaçáo: capacidade de 04(quatro) passagelro e motorista, poia malas com capacidade náo
inferior a 280 litros, tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas, vidros e travas
eléticas, direção hidráulica ou elética, motorização mínima de 1.000 CC e 80 CV, ar
condicionado protetor de motor combustível flex, hodômetro, velocÍmetro e demais
funcionalidades de alefta e avrsos em funcionamento adequado. Com todos os iÍens
de segurança obrigatóios do veículo, com documentação e ceriificados. higienizado e
em perteito estado de funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricação
máximo de 05 (cinco) anos. Ano de emplacamento não ,nfeior a 2020 (sem motoista
e sem combustível)

Eldorado dos 20 de Outubro .e 2022

\

Fls._



Etdôrátlo
do Carajás
Govêlnedo coô votê

ESTADO DO PARÁ
SECRETARtA MUNtctpAL DE ADMtNtSTRAçÃo - sEMAD

CNPJr 84.139.633/0001-75

}USTIFICATIVA

A presente aquisição se }ustiÊca face à necessidade dos veículos. se faz necessário para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Administração, bem como todas as secretarias que estão

vinculadas [Sec. Mun. De Obras; Sec. Mun. De Urbanismo e Des. Econômico; Sec. Mun. De Esportes; Sec.

Mun. De Agricultural, bem como seus respectivos departamentos, garantindo assim um bom trabalho

prestado para a população do Município, que essa administração tem como intuito de oferecer um

serviço de qualidade, agilidade e precisão para a comunidade, sendo eüdente a necessidade dessa

prestação dos serviços para garantirmos assim um melhor atendimento aos munícipes. Podemos

afirmar que a futura locação de veículos leves e utilitários e imprescindível para regular o

funcionamento destas secretarias, bem como todas vinculadas a esta administração, para suprir as

necessidades e dar atendimento, de forma satisfatória, à população, contribuindo assim para o melhor

desempenho das atividades dos funcionários públicos. Justifica-se a demanda e quantidade dos veículos

em razão do aumerto da estimativa da prestação de serviços face em rekção ao ano anterior, onde o

quantitativo estimado, não supriu satisfatoriamente esta adminisúação, restando preiudicada a eficácia

de algumas ações realizadas no interesse público da municipalidade. Trata-se de uma contratação

estratégica para a administração Municipal, uma vez que os obietivos desta iustificativa são utilizados

diariamente de forma constante, e sua interrupção pode ocasionar grandes percas para a comunidade

em geral.

Eldorado do Carajás/PA 20 de outubro de 2022

FABIO DOS S TOS LEAL

Secretária Municipal de Administração
Portaria 557 /2021
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Prefeiturâ de ffitrdorado do Carajás
SECRE'rARIA Dr MUNTCTPÂL DE ÂDMtN|STRAÇÃO - Srr',1AO

CN PJ: 8+.r39.633 / aaavl 5
DIPARTAMENTO DE COMPRA§ - DC

DESPACHO

A Presidente da Gomissão Permanente de Licitação

MARIA NILDA P. NEVES

Serrtrc,ra 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: 10 102 00í7 2.005 - FUNC. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAçÃO
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERC. DE PESSOA JÚRlDICA
Sub - elemento: 3.3.90.30.39.99 - OUTROS SERVIçOS TERC. DE PESSOA JURIDICA

Projeto/Atividade: 10 1o2oo17 2.014 - GESTÃO DA SECRETARTA MUNtCtpAL DE OBRAS
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA
Sub - elemento: 3.3.90.30.39.99 - OUTROS SERVIÇOS TERC. DE PESSOA JURIDICA

Projeto/Atividade: 101020017 2.028 - FUNC. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Glassificação Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA
Sub - elemento: 3.3.90.30.39.99 - OUTROS SERVIÇOS TERC. DE PESSOA JURIDICA

Projeto/Atividade: 10102 0017 2008 - FUNC. DA SEC. MUN. DE URBANISMO E

DESENVOLV!MENTO ECONÔMICO
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA
Sub - elemento: 3.3.90.30.39.99 - OUTROS SE Ços TERC. DE PESSOA JÚRrDICA

Atenciosamente;

Fabio dos ntos Leal
Secretária Municipal de Administração

Portaria no 57712021

Pâ§ilttu!rÀ irI

do

Jrl.,' -;r,-,1 "l:'-ii-, : , , , :. r' {l r,:)ü:, r1í,: jírJlrri.);. í'. i',r.-l

Rua Rio Vermelho s/n - cerrtro -krn 1oo CEP; 68524-o00 - Eldorado do Carajás./PA
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ÓnCÃO : í3 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE :

cLASSTFICAçÃO eCOXÔUrCA :

soLlctTAçÃo DE DESPESA No 20221020006

Estado do Pará

Municipal de Eldorado dos Carajás
Municipal de Saúde

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a contratação de veiculos leves e ultilitarios, para qual solicitamos as providências
necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

Código Descrição Quant Unidade Vl. Estimado

í34590 VE TtPO PASSETO COM 04 (OUATRO) PORTAS 12,0000 0,00

Especificação: capacidade de 04(quatro) passageiro e motorista, porta malas com capacidade náo
inferior a 280 litros, tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas, vidros e travas
elétricas, direção hidráulica ou elética, motorizaçáo mínima de 1.000 CC e 80 CV, ar
condicionado protetor de motor combustível flex, hodômetro, velocímetro e demais
funcionalidades de alerta e ayrsos em funcionamento adequado. Com todos os itens
de segurança obrigatóios do veículo, com documentaçàô e ceftiticados. higienizado e
em perfeito estado de funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricação
máximo de 05 (cinco) anos. Ano de emplacamento não inferior a 2020 (sem motoista
e sem combustível)

13459'l VE CULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA NO MO 20 (VrNTEr PESSOAS. í2,0000 0,00

Especificação: tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar cortdicionado protetor de motor
combustÍvel Diesel, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de aleda e
avlsos em funcionamento adequado. Com todos os rlens de segurança obrigatoios do
veículo, com documentação e certificados. higienizaoc e em perfeito estado de
funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabriç6ç5s máximo de 05 (cinco)
anos. Ano de emplacamento não iníerior a 2020 (sem mrttoista e sem combustível)

134592 VEÍCULO TtPO CAMTONETE TRAÇÃO 4X4 CABTNE DUPLA. 12,0000 0,00

Especificaçáo: com carroceria abefta, com 04 (quatro) portas, capacidat,e de l4(quatro) passageiro e
motorista, motorização mínimo de 2000 cilindradas e 1õ0 CV, combustível diesel ou
flex, tração mecânica, câmbio automático de 6 marchas, vidros e travas eléticas,
direção hidráulica ou elétrica, com capacidade de carga 1.0 tonelada, ar condicionado
protetor de motor, hodômetro, velocímetro e demais funaonalidades de alerta e aylsos
em funcionamento adequado. Com todos os iÍens de segurança obrigatórios do
veículo, com documentação e certificados. higienizado e em peieito estado de
funcionamento. (sem motorista e sem combustível)

134594 TIPO ONIBUS, 12,0000 0,00

Especificação: Com capacidade para no mínimo 40 (Quarenta) pessocrs, tração mecânica, câmbio
manual de 6 marchas ar condicionado protetor de motor combustÍvel Diesel,
hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e aylsos em
funcionamento adequado. Com todos os lÍens de segurança obrigatorios do veículo,
com documentaçáo e certificados. higienizado e em perft,ito estado de funcionamento.
a quilometragem é livre. Tempo de fabricaçao máru,'o de 10 (Dez) anos. (sem
motorista e sem combustível)

134595 VE TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA NO tMo 20 (vrNTE) PESSOAS 50,0000

Especificaçáo: tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar co dicionado protetor de motor
combustivel Diesel, hodometro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e
avisos em funcionamento adequado. Com todos os Íens Ce segurança obrigatorios do
veículo, com documentaçáo e ceftificados. higienizac ) e em perteib estado de
funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fafu cação máximo de 05 (cinco)
anos. Ano de emplacamento não infeior a 2020 (sem mLioista e sem combustível)

Pag.: 1

0,00
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soLrcrTAçÃo DE DESPESA No 20221020006

Estado do Pará Pag.: 2

Quant Unidade Vl. Estimado

0,00

0,00

at01

Municipal de Eldorado dos Carajás
Municipal de Saúde

Código Descrição

1 34596 CULO TIPO ONIBUS 50,0000 DIA

Especificação: Com capacidade para no mínimo 40 (Quarenta) pessoss, tração mecânica, câmbio
manual de 6 marchas ar condicionado protetor de motor combustível Diesel,
hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerÍa e aylsos em
funcionamento adequado. Com todos os lÍens de seguança obrigatóios do veÍculo,
com documentaçáo e ceftificados. higienizado e em perfeito estado de funcionamento.
a quilometragem é livre. Tempo de fabricação máxit'1o de 10 (Dez) anos. (sem
motorista e sem combustível)

1 34598 ULO TIPO 50,0000

Especificação: Com capacidade para no mínimo 24 (vinte e quatroi pessoas, traçáo mecânica,
câmbio manual de 5 marchas ar condicionado protetor de motor combustível Diesel,
hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e aylsos em
funcionamento adequado. Com todos os ltens de segurança obrigatóios do veículo,
com documentação e certificados. higienizado e em perfeito esÍado de funcionamento.
a quilometragem é livre. Tempo de fabricação máximo de 05 (cinco) anos

Eldorado dos 20d Outubro de 2022



Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMSEldõ?âuo

do Carajás

JUsrrFrcATrvA - r,ocaçao or vnÍcuros

Sabe-se que o município de Eldorado do Caraiás vem trabalhando para melhorar a
qualídade dos serviços de saúde oferecidos à população, procurando atender com qualídade
a população eldoradense e atender à demanda crescente por estes serviços, aprimorando
cada vez mais o sistema oferecido à população.

Neste aspecto, a contratação justifica-se mediante a necessidade de veículos para o

transporte de pacientes, sob pena de prejuízos de grande monta à Rede Municipal de Saúde,

levando-se em consideração os deslocamentos a de pacientes e servidores para realização
de serviços inerentes às coordenações Atenção Primária, Vigilância em Saúde, Vigilância
Sanitária, CAPS e HMEC. Tal contratação tem a finalldade de atender à demanda da
Secretaria Municipal de Saúde, no funcionamento do Tratamento Fora de Domicilio - TFD de
pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS. A Locação dos veículos se dá pela

necessidade de transporte e locomoção dos pacientes de tratamento fora de domicilio entre
hospitais da rede pública Municipal e Estadual, garantindo assim, integridade, pois se trata-
se de um serviço essencial, contínuo e ininterrupto, não podendo, portanto, sofrer
descontinuidade.

Eldorado do Caraiás 20 de outubro d.e 2O22.

S

Alde
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Ruá Rió VéÍmélhó s/í - íentro - kmr6o cEP: 69524-ooó - Eldoíádo do carájás/PA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE . SMS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS . DC

DOTAÇÃO ORÇAMENTARTA
LocAçÃo oe veículos

Alden Aires

Portaria no 41312021

coDtGo ESPECTFTGAÇAO
10 122 0017 2.037 Funcionamento da Sec. De Saúde
10 301 0017 2.042 lvlanutenÇão da Atenção Primária em Saúde
103020017 2052 Funcionamento do Hospital [t/unicipal

i t,t)\:'.: .: i :': ) i:i;íri .tLi<) ia1ü:; r'ej?tl']. tl :;<iibüfl1 tt titúç <lc '.§ilJr,a:Ál Íl-z ii;io

Rua Duque de Caxias s./n - setor 5-kmroo, CEp: ô8524-ooo - Eldorado do Carqás/PA



soLIctTAçÃo DE DESPESA No 20221O2OOO8

Estado do Pará

Municipal de Eldorado dos Carajás
Municipal de Educação

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a contratação de veiculos leves e ultilitarios, para qual solicitamos as providências
necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecuç;o do interesse público.

Código Descrição Quant Unidade Vl. Estimado

134590 VE TIPO PASSEIO COM 04 (OUATRO) PORTAS 12,0000 0,00

Especificação: capacidade de O4(quatro) passageiro e motorista, porta malas com capacidade não
inferior a 280 litros, tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas, vidros e travas
elétricas, direção hidráulica ou elética, motorização mínima de 1.000 CC e B0 CV, ar
condicionado protetor de motor combustível flex, hodômetro, velocímetro e demais
funcionalidades de aleria e avrsos em funcionamento adequado. Com todos os iÍens
de segurança obrigatóios do veículo, com documentação e certificados. higienizado e
em perteito estado de funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricaçáo
máximo de 05 (cinco) anos. Ano de emplacamento não inferior a 2020 (sem motoista
e sem combustível)

134592 VE TIPO CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA. 24,0000 0,00

Especificaçáo: com carroceria aberta, com 04 (quatro) portas, capacidade de 04(quatro) passageiro e
motoista, motorizaçáo mínimo de 2000 cilindradas e 1b0 CV, combustível diesel ou
flex, tração mecânica, câmbio automático de 6 marchas, vidros e travas eléticas,
direção hidráulica ou elétrica, com capacidade de carga .0 tonelada, ar condicionado
protetor de motor, hodômetro, velocímetro e demais funcicnalidades de alefta e avlsos
em funcionamento adequado. Com todos os rlens de segurança obrigatorios do
veículo, com documentação e certificados. higienizaoo e em perteito estado de
funcionamento. (sem motorista e sem combustível)

í34595 VE CULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA NO lMo 20 (vlNTE) PESSOAS 100!0000 DrA 0,00

Especificação: tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar cot,dicionado protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e
avlsos em funcionamento adequado. Com todos os Íens de segurança obrigatóios do
veículo, com documentação e certificados. higienizado e em perteito estado de
funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabicaçáo máximo de 05 (cinco)
anos. Ano de emplacamento náo inferior a 2020 (sem motorista e sem combustível)

134596 VE CULO TIPO ONIBUS 100,0000 DrA 0,00

Especificação: Com capacidade para no mínimo 40 (Quarenta) pessors, traçáo mecânica, càmbio
manual de 6 marchas ar condicionado protetor de motor combustível Diesel,
hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e avisos em
funcionamento adequado. Com todos os itens de segurança obrigatórios do veículo,
com documentaçáo e certificados. higienizado e em perfcito estado de funcionamento.
a quilometragem é livre. Tempo de fabricação máxit ,o de 10 (Dez) anos. (sem
motoista e sem combustÍvel)
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Pag.: 2Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Educação

Código Descrição Quant Unidade Vl. Estimado

Eldorado dos Carajás, 20 de Outubro ;te 2O22

RESPONSÁVEL
rptol



Etdõfàilo
do Carajás
Oovsíaôdo com Eê

ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNIoPAL oe eoucnçÂo

CNPi : 29.940.948/0001-09

IUSTIFIACTIVA

|ustifica-se a presente aquisição de locação de veículos leves que são de caráter essencial para

as tarefas rotineiras da Secretaria Municipal de Educação, sendo elas extremamente necessárias para

a manutenção e qualidade no atendimento. Considerando que o fluxo das atiüdades próprias da

aludida secretaria e seus departamentos, onde não dispõe de frota própria de veículos em função da

.- relação custo/benefício não se mostrar vantajosa. Considerando, no entânto, que diversas atividades

do planejamento da mesma, necessitam de transporte ágil e rápido para a execução e viabilização de

sua logística, e, consequentemente, dependem do uso de veiculo para tal. A contratação de empresa

especializada na prestação de serüço de locação de veículos, sob demanda, proporciona maior

agilidade aos trabalhos, e, consequentemente, o atingimento das metas estabelecidas no

planejamento, do qual abrangem atividades tanto na lrea àe zona urb-ana quanto rural, com a

Iinalidade de ofertar uma maior qualiriade no fluxograma estabeleeido e curnprimento dos obietivos

inerentes-

Eldorado do Caraiás/PA Z0 de Outubro de ZOZZ.

Severiano ampaio Nascimento Macedo
SECRET MUNICIPAL DE EDUCAçÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFF]ITURA MU}iICIPAI- DE EI,DORADO t}O

Secretaria Muniripal de Educaçâo - SEMtrD
CNPJ: 29 .940.948/000 I -09

DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS - VEíCULOS LEVES

12 121 0008 2081
12 361 0008 2083 Manutenção da Ações Vinculadas ao Salário Educação

Funcionamento da Secretaria de

SEVERIANO SAMPAIO
NASCIM ENTO:83 1 499
s3200

Severiano Sampaio Nascimento Macedo
Secretário Municipal de Educação - SEMED

Portaria no O3312O22

Assinado de for,na digital
por SEVERIANO SAMPAIO
NASCIMENTO:831499532
00
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llua da Rodoviária. no 30 - Centro krn 02. CEP: 68524-0Ú') - Eldorado do Cruajás/PÀ



ÓneÃO : 14 Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORçAMENTÁR|A : 01 Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO / ATIVIDADE :

cLASSTFTCAçÃO ECONÔUtCl :

Submetemos à apreciaçáo de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a contratação de veiculos leves e ultilitarios, para qual solicitamos as providências
necessárias.

JustiÍicativa : Manutenção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público.

1 34590 TtPO PASSETO COM 04 (OUATRO) PORTAS. 12,0000

Especificação: capacidade de )4(quatro) passageiro e motorista, porta malas com capacidade não
inferior a 280 litros, traçáo mecânica, câmbio manual de 5 marchas, vidros e travas
elétricas, direção hidráulica ou elética, motorização mínma de 1.000 CC e 80 CV, ar
condicionado protetor de motor combustível flex, hodô;netro, velocímetro e demais
funcionalidades de alerta e ayisos em funcionamento atlequado. Com todos os iÍens
de segurança obrigatóios do veículo, com documentaçá.t e certificados. higienizado e
em peieito estado de funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricação
máximo de 05 (cinco) anos. Ano de emplacamento não i,tferior a 2020 (sem motoista
e sem combustível)

134592 VEICULO TIPO

Especificação:
CAMIONETE TRAÇÃO 4X4 CABINE DUPLA. 12,0000

com carroceria aberÍa, com 04 (quatro) podas, capacidatle de 04(quatro) passageiro e
motorista, motorização mínimo de 2000 cilindradas e 160 CV, combustível diesel ou
flex, traçáo mecânica, câmbio automático de 6 marchas, vidros e travas eléticas,
direção hidráulica ou elétrica, com capacidade de carga 1.0 tonelada, ar condicionado
protetor de motor, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de aleria e avrsos
em funcionamento adequado. Com todos os ftens de segurança obrigatórios do
veÍculo, com documentaçáo e certificados- higienizado e em perfeito estado de
funcionamento. (sem motorista e sem combustível)

134596 VE TIPO ONIBUS 70,0000 0lA

Especificação: Com capacidade para no mínimo 40 (Quarenta) pesso,rs, tração mecânica, câmbio
manual de 6 marchas ar condicionado protetor de motor combustÍvel Diesel,
hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e avisos em
funcionamento adequado. Com todos os ltens de segurança obrigatóios do veículo,
com documentaçáo e ceftificados. higienizado e em peieito estado de funcionamento.
a quilometragem é livre. Tempo de fabricação máxin':o de 10 (Dez) anos. (sem
motorista e sem combustível)

0,00

0,00

0,00

Fls._

soLlclTAÇÃo DE DESPESA No 20221020007

Pag.: 'lEstado do Pará

Municipal de Assistência Social
Municipal de Eldorado dos Carajás

Código Descrição Quant Unidade Vl. Esti

Especificação: tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar condicionado protetor de motor
combustível Diesel, hodometro, velocímetro e demais funcionalidades de alefta e
ayrsos em funcionamento adequado. Com todos os rlens de segurança obrigatórios do
veículo, com documentação e certificados. higienizado e em perteito estado de
funcionamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricação máximo de 05 (cinco)
anos. Ano de emplacamento não inferior a 2020 (sem motorista e sem combustível)

1 34595 0,00TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA NO NrMO 20 (VTNTE) PESSOAS 70,0000 DrA
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soLtclTAçÃo DE DESPESA No 20?21020007

Pag.: 2Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Eundo Municipal de Assistência Social

Código Descrição Quant Unidade Vl. Estimado

Eldorado dos Carajás, 20 de Outubro de2022

RESPONSÁVEL
rpto1



@ SEMAS
Secretaíia Municipat dê
Assistência Social

L

do
Prefeitura de Eldorado do Carajás

Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS
CNPJ 14238555/0001-80

JUSTIFICATIVA

lustifica-se a contratação de Pessoa furídica especializada na Locação de Veículos Leves,

pata suprir às necessidades dos SerÍ/Íços desenvolvidos pela Secretariâ M[nicipai deAssistênciâ

Social como: Serviços SocioassisteDciais voltados a Crianças, Adolescentes e Pessoas }dosas,

Conselhos e Serviços de Proteção Social Básica e Especial, Centros de Referência de Assistência

social - CRAS I, bem como as ações do CADÚNICO e outros Programas e Projetos do Sistema Único

de Assistênciâ Social- SUAS. Considerando que a secretaria desenvolve Ações da Equipe Volante

do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS nas comunidades de dificil acesso de zona

Rural, âtêndendo umâ médiâ de público de 300 pessoãs em cada ação; constderando que se faz

necessário à visita in l,oco da equipe técnica para execução dos Serviços, visitas Socioassistenciâis

e visitas para atender as demandas do Programa Criança Feliz.

Eldorado do Caraiás/PA 20 de outubro de 2022.

Francisca a Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. ne 373 /2021

lsa@s 41.20-'pord que lodos vejon. e soibonl o nÀo do SENHOR fez isto. '

Rua hrqrrê dê Caxias r/n - Setor 05 -km 1oo - Fonc /fax: (94)3315-117r-

E-mail: semôoseldorãdo(àyôhoo.(om.br CEP: 68524-ooo - Eldorado do CarajáíPA
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§EMAS
Prefeiturtr de Eldorado do Ctrrajás

Secretaria Municipal de Assistôncia Social-SEMAS
cNP.r r 423855510001-80

DOTAÇOES ORçAMENTARIAS

Fran da Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

Secretaria Municipal de
Assistência §ociat

Atenciosamente

ORDEM coDtGo ESPECTFTGAçAO

1 08122 0004 2.060 Funcionamento da Secretaria de Assistência Social-FMA

2 08 243 0004 2.094 Programa "Criança F eliz"

3 08 244 0004 2.073 Manutenção do CRAS

4. 08 244 0004 2.072 ãõlGD:Índ ice deGestão Descentral izadaManutenção

!stt1ít:; 11.2a 'peía que tados vejont, e sabcsrn... a ntào clo SENHOR fez istc.

Rua Dugue de Caxias s/n - Setor 05 - km 100 - Fone /fax: (94)3315-1171.
E-mait: 5qglapleldoç1do@vahoo.com.br- CEP: 68524-000 - Etdorado do Carajás/PA


