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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

orícro. No 33r tzoz2tPMEc/sMS/DC

Eldorado do Carajás, 01 de dezembro de 2O22.

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 empresa fornecedora de combustíveis

Em uso de minhas atribuiçÕes, solicito de Vossa Senhoria, empresa fornecedora
de combustíveis para atender esta secretaria e suas unidades de atendimento. Ora, A
aquisição de combustíveis se faz necessária para suprir as necessidades constantes dos
veículos da Secretaria de Municipal de Saúde e seus departamentos, bem como as
Unidades da Atenção Básica e atendendo principalmente ambulâncias do Hospital
Municipal.

Segue abaixo relação dos itens e quantidades

Na oportunidade, aproveitamos paru reiterar votos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente,

ldeni Aires
S

Portaria no 413/2021

No DESCRTÇAO QUANTIDADE
01 GASOLINA COMUM 150.000 L

02 OLEO DIESEL S1O 150.000 L
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Rua Rio Vermelho S./N - Centro - km 1oo, CEP: 68524-00o - Etdorado do Carajás,zPA
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§tdôti*do
do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÂUDE. SMS

JUST|FICATTVA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECTMENTO
DE coMBusrivers

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

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

atender com qualidade a população eldoradense e atender à demanda crescente

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

A aquisiÇão de combustíveis se faz necessária para suprir as

necessidades constantes dos veículos da Secretaria de Municipal de Saúde e

seus departarnentos, bem como as Unidades da Atenção Básica e atendendo

principalmente ambulâncias do Hospital Municipal, que funciona 24 horas por

dia, durante todo o ano, tal aquisição se faz necessária, em virtude do constante

uso dos veículos no transporte de pacientes e equipes de saúde, ora visto que a

saúde não cessa em momento algum, e eSSa aquisição se faz de extrema

importância para o bem público.

rPe ira Aires
Secretária u de

Portaria n" 41312021
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Rua Rio Vermelho S,/N - Centro - km roo, CEP: ô8524-ooo - Etdorado do Carajás,zPA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

DOTAÇÃO ORÇAMENTARTA
coMeusríveL

EWERTON ANDRADE Assinado de forma disital

CAVA LCA NrE : 8 88 86 ü;iY.Tl?x #3âL? :301200 00

Ewerton Andrade Cavalcante
Contador

CRC-PA: TO-004739/S-PA

coDlGo ESPECTFTCAÇÃO
10122 0017 2.036 ManutenÇão do Conselho [Vunic. De Saúde
10 122 0017 2.037 Funcionamento da Sec. De Saúde
10 301 0017 2.042 ManutenÇão da AtenÇão Plimária em Saúde
10 302 0a17 2.052 Funcionamento do [\4unicipal
10 304 0017 2.058 Manut. Do Prog. De Vigilância Sanitária

i:iiti{:r...tt:it,f irír,,íiiii.,,,:-if.if(}sr,rút*r?l§'riÍlll}írJji ilritii+(,i$S{fuil:jJ?la,.aisàj -

Rua Duque de Caxias s./n - setor 5-km1oo, CEP: 68524-000 - Etdorado do Carajás,/PA
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§e*elaria Municipal de
Assistência SociaI

Prefeitura de Eldorado do Carajás
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CNPJ: 30.295.078/0001-41

oFtcto No 0447 t20221 PMEC/FMDCA

Eldorado do Carajás, 0í de dezembro de 2022.

Ao Senhor
Fabio Leal dos Santos
Secretário de Admin istração

Assunto: Solicitação de fornecimento de combustível

Senhor Secretário (a),

Ao cumprimentar, vimos através deste so[icitar de V.S." a viabilização de aquisição

de fornecimento de combustível para atender as necessidades do Fundo Ít/unicipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente, conforme especificações e quantidades estabelecidas

a seguir:

F da Roc a Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria No37312021
Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente

CNPJ: 30.295.078 lOO01 -41

No DESCRTçÃO UNID QUANT

,l GASOLINA ADITIVADA
Especificações: possui 25o/o de etanol anidro, anticorrosivos e antioxidantes.

LITRO 5 000

§c:.r§ "fj.;ú 'Pcr1 cliic icdoj i/e.-j'§r, € süit){iri1.. o tnito iô SINi..iOíl {e; islo

Rua Duque de Caxias s/n - Setor o5 - km roo - Fone /fax: (gQ33t5-tt7t.
E-mai[:sg_mapset-d-s;adç_Éi:yahsp,-ç_qn1]lr. CEP: 68524-ooo - Eldorado do Carajás,zpA
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CNPf : 30.295.078/0001-41

§ecretaria tolunicipal d*
Assistência §sçiai

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a aquisição de combustível para dar continuidade aos trabalhos

desempenhado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

através do Conselho Tutelat parc o abastecimento do veículo oficial, a fim de atender

e dar continuidade no desenvolvimento dos Serviços que são de forma continuada por

meio de açÕes e visitas técnicas realizadas in loco na zona urbana e rural, de forma

eficiente que atinjam os objetivos a que se destina.

F da Santos
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria No37312021
Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente

CNPJ : 30. 295.078 10001 -41

l:,,ilr#s .1.i ;:O. "Parg cr'J€ totlcs i,€j,fr?. , soi,5&,ir.. cr rtrile Cb .S[Niií)P fe: r:,tc

Rua Duque de Caxias s,/n - Setor 05 - km roo - Fone /fax:@q\3t1-ttlt.
E-mai[:sp-m*pSelçloladoiôyanqp"Çer]l,hr, CEP: 68524-00o - Eldorado do Carajás,/PA
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Prefeíturm dm ffi§d*radm dm tarajds
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CNPJ: 30.29 5.07 B / 0001-41

ooraçÃo oRçAMENTARTA

coDtGo DESGRTÇAO

08 243 00042078 Manutenção Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

EWERTON ANDRADE Assinado de forma digital

CAVALCANTE:88886301 - oor EWERToN ANDRADE

'uu tRveLcnNTE:8888630r 2oo

Ewerton And rade Cavalcante

Contador
cRC-TO-04739/S-PA

§*tr*lar t.r lt{ttnli:ip*i ti*
Âssistençi.1 §*çi*l

Rua Duque de Caxias s,/n * Selcrr o5 - knt roo - Fone /f ax: (94\3t5-tt7t.
E-nrait: tÍllA§,):eiclpDç1_iúr.J_AÍiÇj-jç_Çr-r_1,!]í CEP 68Sz+-oOO - ELdorado do Caralas,/PA
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E,TADO DO ?AÍ2.A
sÉcRÊÍARra MUNrcrpal DF aDMTN|STRAÇÃo - sEvlaD

CNPJ: 84.139.633,/OOO1-75

oFtcto N" sot2022t PMEctSEMAD

Eldorado do Carajás, 0í de dezembro de 2022

lara Braga Miranda
Gabinete

Assunto: Solicitação de empresa para fornecimento de combustívêl para
atendimento das necessidades das secretarias vinculadas a preÍeitura municipal

FABIO DOS SANTOS LEAL
Secretária l\4unicipal de Administração

Portaria 55712021

DESCRTÇÂO UNID QUANT

,|

GASOLINA COI\4UM

Espeôiíiôaçôesr é Lrma fração dêíivâdâ dô reflnêmênto do petróleo e corresponde a
urna mstura de hidrocarbonetos qle apresenta dê 6 a 10 átomos de cârbono EntÍe
os deíivados do pêtrólêo obtidos por mêio do sêu rêínamento e craqueamento, um
dos mais importantes é a gasolina.

LITRÔ 130 000

2

GASOLINA ADITIVADA

Especificações: possui 25oÁ de etanol anidro, antrconosivos e antioxidantes
LITRO

3

oLEO DTESEL COt\.4UtVI 5500

Especificaçôesr Teor mâimo de enxofre, sendo conhecido nos postos como diesel
comum. E um produto adequado aos veículas a d ese

LITRO 155.000

4

OLEO DIESEL ADITIVADO 51O

Especificações: contém baixo teor de enxoÍre, esse combustivel tem alto número de
cetano (48 no mínimo), uma fêixa estreita de variaçâo da massa espêcÍÍca (820 a
850 kg/m3) e uma curva de desti aÉo com a temperatura dos 95% evaporados de
no máximo 370'C. Essas propriedades também conferem benêÍícios na combustão
e na partida a frio dos mgtores

LITRO 270 000

120.000

FABIO DOS Açsinado de formâ

SANTOS digital por FABIO Dos

LEAL:7O1 06)66268 LEAL,zoroozoezes
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ÉSTADO DO ?AR-A
SECRFTARIA MUNICIPAL DI ADMINISTRAÇI O - SEI/AD

CNPJ: 84.139.633,20O01-75

JUSTIFICATIVA

Rêssaltamos a importância do combustível para mantêr os trabalhos
administrativos e operacionais rotineiros da administraçáo e sêcretanas. Bem
como, manter os serviÇos públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos
trabalhos, para o cumprimento de sua Ínalidadê com efictêncta, continuidade e
economia. O quantitativo estlmado foi obtido com base no consumo do ano de 2022
com projeÇão de demanda atual e a previsão de aquisição de novos veículos e
máquinas que comporão a frota municipal em breve.

Visto que o município possui grande extensão territorial rural, no qual sua
trafegabilidade se dá por meio de estradas vicinats, visto que estamos com
trabalhos intensos na recuperâção de estradas vicinais o que se intensificam mais
ainda em períodos chuvosos, por possuir um tráfego constantê, essas reÍeridas
estradas merêcem um cuidado especial da administração pública municipal,
garantindo assim o direito de ir e vir dos munícipes residentes na zona rural, que
compõe por 21 vilas e projêtos de assentamentos, êstimado em mais dê 3.800
quilômetros de estradas vicinais municipais.

O continuo fornecimento de combustível é imprescindível também para o
desempenho, execuÉo e manutenção das atividades desenvolvidas pela
secretaria de uóanismo que cuida dos trabalhos urbanos, viabilizando a prestaÇão
dos seMços públicos nos bairros.

FABIO DOS Assinado de fornra
SANTOS digital poÍ FABIO

LEAL:701 0626626 DoS SANTOS

8 LEALtT 0106266268

FABIO DOS SANTOS LEAL
Secretária l\ilunicipal de Administração

Pod.a.|a 55712021



ÉSTADO DO ?AÊ-A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ,O - SE\TAD

CNPJ: 84.139.633/OOO1-75

DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Ewerton Andrade Cavalcante
Contador

CRC-PA: TO-004739/S-PA

coDtGo ESPECIFICAÇÀO

04 122 0020 2.005 Funcionamênto da Sêcretaria de AdministraÉo

20 608 0002 2 0?8 Funcionamento da secretaria l\íunicipâl de Agricullura
15 452 0013 2 014 Gestão da secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
27 812 0009 2 026 Manutenção da Secretarie Municipal de Esporte, Cultura e Turismo
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Etdôfâu
do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Carajáso SECRETARIA MUNTCTPAL DE EDUCAçAO - SEMED
CNP-l: 29 94o 948/oooT-og

Governando com você

orícro. No g9o I 2o2zt PM Ec/sEM ED

À
Secretaria Municipal de Administração- SEMAD.

Prefeitura municipal de Eldorado do Carajás.

Assunto: Solicitação de combustíveis.

Ao cumprimenta-lo com satisfação vimos através deste solicitar de V.S.a a
viabilização de aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no abastecimento dos veículos
administrativos e frota de ônibus escolares conforme especificações e quantidades

estabelecidas a seguir:

Atenciosamente,

SeveÍi o ascimento Macedo
Íetaria Municipal de Educação

Port. N'033/2022

Ns DESCRIçAO UNID QUANT

1

CASOLINA COMUM

Especificações: é uma fração derivada do refinamento do petróleo e

corresponde a uma mistura de hidrocarbonetos que apresenta de 6 a 10

átomos de carbono. Entre os derivados do petróleo obtidos por meio do seu

refinamento e craqueamento, um dos mais importantes é a gasolina.

LITRO 18.000

2
óLno orrssL coMUM s5oo
Especificações: Teor máximo de enxofre, sendo conhecido nos postos
como diesel comum. É um produto adequado aos veículos a diesel

LITRO 83.500

3

ólro olEspr, sto
Especificações: contém baixo teor de euxofre, esse combustível tem alto
número de cetano (48 no mínimo), uma faixa estreita de variação da massa

especíÍica [820 a 850 kg/m') e uma curva de destilação com a temperatura
dos 950/o evaporados de no máximo 370"C. Essas propriedades também
conferem benefÍcios na combustão e na partida a frio dos motores

LITRO 23.000

lsotos tt 20 'poro ciue ta<losve.jonl e aobon o nloo do SENHOR fez ,sto

Avenida oziel carnêino n'28 km oz. CEP: ô8524-ooo - Etdorado do Carajás/PA

Eldorado do Carajás, 01 de dezembro de 2022.
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GovêÍnando com você

JUSTIFICATIVA

A presente aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento dos veículos
próprios administrativos (composto por uma caminhonete cabina dupla e um veículo
leve) e frota de ônibus escolares (no total de 13 veículos) e duas motocicletas da
Secretaria Municipal de Educação.

Tendo em vista tal necessidade, onde a contratação é de extrema importância para

a manutenção dos trabalhos que viabilizam o fluxograma do corpo
administrativo/pedagógico e a locomoção dos estudantes da zona rural em período letivo
de aula garantido o que o processo de aulas seja cumprido conforme do calendário
escolar e também sobre o apoio nos eventos, reuniões e Íormações com a gestão e
coordenação escolar.

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 e público-alvo de estudantes.

Atenciosamente,

Severiano paio N ascrmento Macedo
Sec Íetaria Municipal de Educação

Port. N'033/2022

Avenida Oziel Carneino n'28 km 02, CEP: ô8524-0oo - Etdorado do Carajás./PA
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Govsrnando com vocé

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARTA MUNtclpAl oe eoucaçÃo - sEMED

cN P-.r 29 94o.948,/ooo1-o9

ooraçÃo oRçAMENTARTA

Ewerton Andrade Cavalcante
Contador

CRC-PA: 0044739/S-PA

coDtGo ESPECTFTCAÇÃO
12 121 AA08 2.081 Funcionamento da Secretaria de Educação
12 361 0008 2.083 Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação
12 361 0008 2.088 Manutenção ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte

Escolar
12 36í 0008 2.033 ManutenÇão do Transporte Escolar - ComplementaÇão

Avenida Oziel Carneino n'28 km 02, CEP; ô8524-ooo - Eldorado do Carajás./PA
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covernahdo com você

Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - SEMED

CNPI 29 94o.948,/0oo1-09

DorAçÃo oRçAMENTARIA

EWERTON ANDRADE Assinado de forma digital

cAVA LCA NrE:88aeo li'riiffi [#:?:lr?:301200 oo

Ewerton Andrade Cavalcante
Contador

CRC-PA: 0044739/S-PA

cÓDrco ESPECIFICAÇÃO
12 121 0008 2.481 Funcionamento da Secretaria de Educação
12 361 0008 2.083 ManutenÇão das AÇões Vinculadas ao Salário EducaÇão
12 36í 0008 2.088 Manutençâo ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte

Escolar
12 361 0008 2.033 Manutenção do Transporte Escolar - Complementaçáo
12 361 0008 2.013 PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar

Avenida oziel Carneino n'28 km 02, CEPi68524-ooo - Eldorado do Carajás./PA



Eldõtâtlo
do Carajás

üa- Prefeitura de E[dorado doCarajás
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DA EDUCA. BASICA. FUNDEB

cNPJ: 30 o48.957 /oool-79
Governando com você

opÍcro. No g9 1 t zoz2t PMEC/SEMED

Eldorado do Carajás, 02 de dezembro de 2022.
À
Secretaria Municipal de Administração- SEMAD.

Prefeitura municipal de Eldorado do Carajás.

Assunto: Solicitação de combustíveis.

Ao cumprimenta-lo com satisÍação vimos através deste solicitar de V.S.a a
viabilização de aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no abastecimento dos veículos
administrativos e frota de ônibus escolares conforme especificações e quantidades
estabelecidas a seguir:

Atenciosamente,

Severia Sampaio Nascimento Macedo
Secretaria Municipal de Educação

Port. N"033/2022

Na DESCRIçÃO UNID QUANT

I
ólgo olespl coMUM ssoo
Especificações: Teor máximo de enxofre, sendo conhecído nos postos
como diesel comum. É um produto adequado aos veículos a diesel

LITRO

óLeo otesrL sro
Especificações: contém baixo teor de enxofre, esse combustível tem alto
número de cetano [48 no mínimo), uma íaixa estreita de varÍação da massa

específica [820 a 850 kg/m3J e uma curva de destilação com a temperatura
dos 95%o evaporados de no máximo 370"C. Essas propriedades também
conferem benefícios na combustão e na partida a frio dos motores

LITRO

lsoros 11 zo Poro que lados vqant e ta'botn . o moo do SENHOR Íez sla

Avenida Oziel Carneino n'28 km 02. cEP;68524-o00 - Etdorado do cârajás,/PA

83.500

) 23.000



ü+- Prefeitura de Eldorado do CarajásE
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FUNDO DE MANUT, E DESENV. DO ENSINO DA EDUCA. BASICA. FUNDEB

CNPJ: 30 048.957 / aoo1,-79
Gov€rnando com você

JUSTIFICATIVA

A presente aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento dos veículos
próprios administrativos (composto por uma caminhonete cabina dupla e um veÍculo
leve) e frota de ônibus escolares (no total de í3 veículos) e duas motocicletas da
Secretaria Municipal de Educação.

Tendo em vista tal necessidade, onde a contratação é de extrema importância para
a manutenção dos trabalhos que viabilizam o fluxograma do corpo
administrativo/pedagógico e a locomoção dos estudantes da zona rural em período letivo
de aula garantido o que o processo de aulas seja cumprido conforme do calendário
escolar e também sobre o apoio nos eventos, reuniões e formações com a gestão e
coordenação escolar.

Por esses e outros diversos motivos essa aquisição se Íaz 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 e público-alvo de estudantes.

Severiano mpa io Nascimento Macedo
Se a Municipal de Educação

Port. N'033/2022

Avenida Oziet Carneino n'28 km 02, CEP;68524-ooo - Etdorãdo do Carajás,/PA

Atenciosamente,



Goveanando com você

Prefeitura de Etdorado do Carajás
FUNDo DE MANUT. E DESENV. Do ENSINo DA EDUCA, BÀSlcA - FUNDEB

cNPJ: 30.048.957 / oooT-79

DOTAçAO ORçAMENTARIA

coDrGo ESPEcTFTcAçÃo
í3 361 0008 2.109 ManutenÇão de Desenvolvimento do Ensino

Ewerton Andrade Cavalcante
Contador

CRC-PA: 0044739/S-PA

Avenida Ozie[ Carneino n'28 km 02, CEP:68524-ooo - El.dorâdo do Carâjás,/PA
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do Carajás
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Gov€rnando com você

Prefeitura de Eldorado do Carajás
FUNDo DE MANUT. E DESENV. Do ENStNo DA EDUCÀ BÁstcA - FUNDEB

CNPJ 30 o4B 957/ooo7-79

DorAçÃo oRçAMENTARIA

EWERTON ANDRADE Assinado de forma disital

CAVA LCANTE:aas ao [ii,iiffi lât?:lr?:301200 oo

Ewerton Andrade Cavalcante
Contador

CRC-PA: 0044739/S-PA

coDtGo ESPEcIFIcAÇÃo
FUNDEB 30% - Manutenção do Transporte Escolar

13 361 0008 2.í20 FUNDEB 30% - Funcionamento, Construção e Reforma do
Ensino lnfantil

Avenida OzieL Carneino n'28 km 02, CEPi68524-ooo - Eldorado do Carajás/PA

13 361 0008 2.108
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS

cNPJ 14238555/0001-80

oFtcto No 0447 120221 PMEC/SEMAS

Eldorado do Carajás, 02 de dezembro de 2022.

Ao Senhor
Fabio Leal dos Santos
Secretário de Adm in istração

Assunto: Solicitação de fornecimento de combustível

Senhor Secretário (a),

Ao cumprimentar, vimos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de aquisição

de fornecimento de combustível para atender as necessidades da secretaria de Assistência

Social, conforme especificações e quantidades estabelecidas a seguir:

Fra Rocha Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

2

No DESCRTÇÃO UNID QUANT

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

LITRO 65.000

ÔLEO DIESEL COMUM SsOO

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

LITRO 6 000

l.!i.ti.i:i j.i ;'O.'PQr<-'attrr-!,.)(i('> r,';1.,.y51 ,; l,c!i.)(":ii1.. üln:loiô.SllÀJriOÊI-eiillc
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TL =.# SEM§
PreÍeitura de Eldorado do Carajás

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

§ecretaria Municipal de
Assistência Social

JUSTIFICATIVA

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

atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social visa atender as necessidades
das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência. Entre os serviços temos
as visitas domiciliares solicitadas pela rede de Proteção Socioassistencial e Rede de
Políticas Públicas, deslocamentos para as áreas de risco e áreas rurais do município
através da busca ativa e os trabalhos da equipe volante nas comunidades. As visitas
domiciliares de acompanhamento realizadas pelo Centro de Referência de
Assistência Social-CRAS, nas atividades realizadas diante da violação de direito
realizadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS,
e nas atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vinculado-ScFv. Em virtude disso, os veículos também precisam de lubrificantes e
fluidos de freio para garantir a qualidade e vida útil das peças, bem como a segurança
para os usuários.

Visto isso, faz-se justificável a aquisição de combustível, fluídos de freio e

lubrificantes, bem como seus quantitativos e descriçÕes

Franc dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social

Port. no 37312021

ll;r:riis(.i,1íi.'P<:r!ctt.i,; ti:clcrsiir,.t<rni *scib{ir-tl.. arrftodo.SfNii.3,qí<::i3,c.'
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§k Prefeitura de Eldorado do Carajás
sECRETARTA MUNtctpAL DE ASSITÊnctn soctAl - sEMAS

CN PJ . r+.238.5S5,/ooo1-Bo

DOTAÇÕES

Hlddtâiilo
do Carajás

Atenciosamente;
EWERTON ANDRADE
CAVALCANTE:8888630 1 200

Assinado de forma digital por
EWERTON ANDRADE

CAVALCANTE:88886301 200

Ewerton Andrade Cavalcante
Contador

CRC-TO: 4739/S-PA

ar awllJ lrr \§x-d ÍJ* :t§§xj L :§IgxJ *, !§lEx,a ]r .Gx-J

âso/os dr.rc. "Ê*rrr q«e *gdr}s v{jiÕrrt e §§rl}õr7,. . c mc{) <J,t s§NÉI{)§ /e; ist*::.

#t*
El.do*ádo

do Carajás

08122 0004 2.060 FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSITÊruCIA SOCIAL
08 243 0004 2.094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

a8 244 0004 2.070
SUAS MAN. DO IGD - IND. DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA

a8 244 0004 2.071 MAN. DO PAIF - PROG. ATENÇÃO INT. A FAMILIA

08 244 0004 2.072
MANUTENÇÃO DO IGDjNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA - BOLSA FAM|LIA(PBF)

08 244 0004 2.073 MANUTENÇÃO DO CRAS (PAIF)

08 244 0004 2.074 AÇOES DE ACOLHTMENTO DE CRIANçAS E
ADOLESCENTES

08 244 0004 2.075 MANUTENÇÃO OO SCFV
08 244 0004 2.077 MANUTENÇÃO DO CREAS (PAEFI)



Etdi§ffâi{o
do Carajás
Governardl' ccrl1 vocô

? re.fe,th,tra, d,* ELd,ora^dc d"o-
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEM

aNPl: 28578.160/0oo1-31

o nÍc ro. N' t 22 I zoz2 lPM EC/s E\ÍMA

Eldomdo do Carajás, 02 de dezembro de 2022.
A
Secretaria municipal de administração- SEÀtA.I)
Prefeitura munrcipal de Eldorado do Carajás.

Prefeitura municipal de Eldorado do Carajás-PMEC

Assunto: Solicitação de combustíveis.

Ao cumprimenta-lo com satisfação vimos através deste solicitar de v.s." a viabilização de
aquisiçâo de combustiveis e derivados de petróleo paÍa alender as necessidades fla SecreÍaria
Municipal de Meio ambiente, no abastecimento dos veículos e máquinas conforme especifica@es
e quanlrdades estabelecrdas a seguir:

Atenciosamente.
pAULO FRANKLIN LllVlA Assinadu de forma diqitat

oLrvErRA;7r 48288r 2u. 3iiái^T,'ff:Xi}: "^
Paulo Franklin Liua O.das Chagas
Scc. Municipal dç Mcio Arubicntc.

r...,;, rr..;t it,,r :r.jirrrrir. r,.i.... ,,,}r, I ::(:{.r,r rr 'rji atr I .}.-r_:'-ii.:], iii. ;]i,

A'aa;-di, Oz|,zL Ca,rbai"^o úZA krtuA2, Ot_?: 6g5-,4 -OOO - ELdatalc, dc Caro_jtí4 ?A

Ns DESCRIçÁO UNID QUANT

1

GASOLINA COMUM

Especificações: é uma fração derivada do refinamento do petróleo e

corresponde a uma mistura de hidrocarbonetos que apresenta de 6 a 10
átomos de carbono. Entre os derivados do petróleo obtidos por meio do seu
refinamenlo e craqueamento, um dos mais importantes é a gasolina.

2.00 0

z.
GASOLINA ADITIVADA
Especificações: possui 25% de etanol anidro, anticorrosivos e anüoxidantes.

LITRO 3.00 0

3

OLEO DIESEL COMUM 55OO

Especificações:1'eor máximo de enxofre, sendo conhecido nos postos
como diesel comum. E um roduto ad uado aos yeículos a diesel

4.

OLBO I]IESEL 51()

Especificaçôes: contém baixo teor de enxofre, esse combustível tem alto
número de cetano (48 no rnírimo), uma faixa estreita de variação da massa
cspecífica (820 a 850 kg/m3) c uma curva dc dcstilação com a temperatura
dos 950/o evaporados de no máximo 370'C. Essas propriedades também
conferem benefícios nâ combustão e na parüda ã frio dos motores

LÍTRO 6.00 0

1,,*"

LlrRo ] 4.ooo
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Governando cGm

?re.f*Á,h,w* d,e, E\dara^d$ dõ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEM

CN PJ : :8578. 16o/ooor-3r

Pon N'()()3i202l

.IT]STIFICATIVA

A presente aquisiçâo se justifica face à necessidade dê abastecimento dos veículos
da secretana municipal de meio ambiente, composto por uma camionete, um trator
agrícola e quatro motocicletas, viabilização ambiental, prestação de serviços e pequenos
agricultores

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

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

Atenciosamente,
Assinado de forma

PAULO FRANKLIN LIMA digital por PAULO
OLIVEIRA:71 482881 268 FRANKLIN LIMA

OLIVEIRA:7 1482881268

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

Port. N"0()3/2021

A'x.rid.o,OzLeL Ca+nt;aa- r-"28 kwv02, CE?; 68524-OOO * É.U,o.íaja-da-C,1 ,to,jái?A
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Gouernane{c conr vocô

?re,füfus'P d.Q, É'{^dora^dã do-
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEM

CNPJ : :8578.16o/ooor-3r

DOTAçÃO ORçAMENTARTA

CODIGO ESPECTFTCAçAO
18 541 0014 2.020 Funcionamento da secretaria de meio ambiente

EWERTON ANDRADE Assinado de forma digital

CAVALcANTE:88886301r00:il/EAYcTL?l*t3:L?:r.

Ewerton Andrade Cavalcante
Contador

CRC-PA. 0044739/S-PA

A'*niÁ*OzLeL Cu,re,;*,-o' w"28 k4^*A2, CE?; 68524-000 - É.Ldarado-da.C,*ta,já/?A
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ÉtrADO DO ?Ae-Á
SECRETAR|A MUNtCTPAL DE ADMTNISTRAÇÂO - SEMAD

CN PJ: 84.139.63 3/0001-75

DOTAÇÕES ORçA MENTARIAS

EWERTON ANDRADE Assinado de forma digital

c AVA LCA NrE :88886 ::;'^Y:XI?I#35# :301200 oo

Ewerton Andrade Caval cante
Contador

C RC-PA: TO-004739/S-PA

coDrGo ESPECTFTCAÇÃO

04 122 0020 2 005 Funcionamento da Secretaria de Administraçáo

20 608 0402 2.028 Funcionamento da secretaria Municipal de Agricullura
15 452 AU3 2.014 Gestão da secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
27 812 0009 2,026 Manutençáo da Secretaria Municipalde Esporte, Cultura e Turismo

j.r



EldiíÍádo
do Carqjás

ESTADo Do PARÁ
SECRETARTA rvluNrctpaL DE ADMTN|STRAÇÂo - SEVAD

cNPJ: 84.139.633/0001-75

Encaminhamos ao departamento de compras, o presente processo para

Íins de realização dê pesquisa de prêÇo (minimo de três cotações), os quais

deverão ser apresentados êm papêl timbrado da empresa, constando CNPJ/IVIF,

endereço, telefone para contato ê assinado pelo responsável. Em seguida, elaborar

termo de referência e mapa comparativo de preços para fins de identificação do

custo êstimado de compra.

Atenciosamente,

Eldorado do Carajás - PA, 02 de dezembro de 2022

FABIO DOS Assinado de formà

SANTOS digital por FABIO Dos

LEAL:7 O 1 06266268 LEAL:70 I 0626626ii

Fábio dos Santos Leal
Secretário de Administraçâo

Potl.55712021

DESPACHO


