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O abastecimento deverá ser realizado em posto de combustível da licitante vencedora do 
certame, devidamente autorizado ou no local demandado. 

6.3 – Dos horários de entrega dos lubrificantes e do abastecimento dos veículos 

A entrega dos lubrificantes deverá ser efetuado no horário das 08:00 às 14:00, nos dias de 
segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, Estadual e Municipal, no prazo máximo de até 
15 (quinze) dias úteis. 

O abastecimento dos veículos com combustível deverão ocorrer em posto de abastecimento 
próprio, ou no local demandado conforme ordem de fornecimento, a depender da necessidade, 
nos dias de segunda-feira à sexta-feira, incluindo sábados, domingos e feriados nacional, 
estadual e municipal, 24 (vinte e quatro) horas por dia.  

 

7 - Justificativa da Aquisição 

A aquisição se justifica da necessidade de abastecimento de veículos que serão utilizados para 
atenderem os serviços das seguintes Secretarias:  

 Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano – SEMAD; 

 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF; 

 Secretaria Municipal de Governo – SEMG; 

 Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI,  

 Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural – SEMPAR; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA. 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 

 Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

 Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 
Os quantitativos e valores foram obtidos das seguintes formas: 

Considerando, que os veículos utilizados pelo Governo Municipal são na sua maioria veículos 
4x4, como: Mitsubishi L200 Triton, tanque com capacidade para 75 litros, movido a Combustível 
Diesel; com consumo médio na cidade (km/l): 10,1 e Consumo estrada (km/l): 13,2, e chevrolet - 
S10 Cabine Dupla, tanque com capacidade para 80 litros, movido a Combustível Gasolina; com 
consumo médio na cidade (km/l): 8,4 e Consumo estrada (km/l): 9,5; 
Considerando, que os Secretários e sua equipe, realizam visitas regulares nas unidades 
municipais na zona urbana e rural (Terra Firme e Várzea) de modo a contribuir para o 
desenvolvimento dos serviços prestados nas práticas desenvolvidas por esta municipalidade; 

Considerando, que com o tanque cheio, a duração é em média é de 10 dias para é 
Mitsubishi L200 Triton e 5 dias para chevrolet - S10 Cabine Dupla; 

Considerando, que muitas das comunidades pertencentes à cidade de Óbidos/PA o único meio 
de acesso é pelos rios e lagos, por essa razão, são utilizados Lanchas e Barcos; 

Considerando, que a SEMA, além de veículos terrestres, a mesma utilizar veículos aquáticos, 
como: Lanchas e Barcos para realizar seus trabalhos de fiscalização nos rios e lagos pertencente 
à cidade de Óbidos/PA; 

Considerando, que as Secretarias pretendem utilizar independentes: Dois veículos terrestres 
para cada secretaria SEMAD, SEMPOF, SEMG, SEMPAR e SEMAB; Três veículos terrestres e 
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dois veículos aquáticos para SEMA nas suas fiscalizações; Três veículos terrestres para SEURBI 
realizar seus serviços diários na zona urbana e rural (Terra Firme e Várzea), os veículos se 
fazem necessários para o deslocamento dos servidores na atribuição de suas funções e para 
atendimento da população, sempre com objetivo de cumprir suas atividades finalísticas;  

Considerando, que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, vinculado a SEMG 
possui dois veículos Mitsubishi L200 Triton próprios, os mesmos são utilizados para os serviços 
de fiscalização municipal; 

Considerando, que a SEURBI possui diversos veículos pesados, tais como: Tratores, 
caçambas, para realização dos serviços de manutenção e terraplenagem nas vias urbanas, 
abertura de ramais e vicinais na zona rural do município, caminhão de lixo, que realiza os 
serviços de coleta de resíduos dos produtos não aproveitados pela população urbana e caminhão 
Pipa utilizado no apoio aos serviços de infraestrutura e demais demandas das secretarias; 

Considerando, que a SEURBI realiza diversos serviços de capina com motores roçadeiras na 
zona urbana e rural (Terra Firme e Várzea); 

Considerando, que o Departamento Municipal de Trânsito, vinculado a SEURBI possui dois 
veículos Mitsubishi L200 Triton próprios, os mesmos são utilizados para os serviços de 
fiscalização municipal; 

Considerando, que a SEMDES precisa realizar visitas Socioassistenciais, na logística para  
realização de eventos e ações da  Proteção Social Básica em atendimento aos SCFV para 
crianças, adolescentes e pessoas idosas, acompanhamento do Cras Volante; Atendimento 
especializado dos  Serviços do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 
acompanhados pelo CREAS; Serviço de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e 
Indivíduos – PAEFI, Serviços de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medidas 
Socioeducativas de Liberdade Assistida e Proteção de Serviço a Comunidade; Serviço do 
Conselho Municipal de assistência social, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes, Conselho Municipal dos direito da Mulher, Conselho Municipal do Direito do Idoso, 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e pelo Conselho Tutelar, às visitas 
realizadas pela equipe de entrevistadores do Cadastro Único e Programa Bolsa Família em 
averiguações cadastrais, BPC idoso e deficiente; e outros programas e Projetos SUAS; 

Considerando, que a SEMED necessita abastecer os veículos da frota de transporte escolar e 
administrativo, com intuito de viabilizar viagens dos profissionais  vinculados a esta Secretaria 
que precisam deslocar-se para realizar viagens dos profissionais vinculados a esta Secretaria, 
que precisam deslocar-se para realizar reuniões em serviço, acompanhamento técnico e 
pedagógico das Escolas Municipais e conveniadas, bem como os discentes que necessitam do 
transporte para ter acesso à escola e participar de Seminários, congressos, encontros, 
solenidades, excursões e toda forma de atividade extraclasse que contribuem no processo de 
ensino e aprendizagem, evitando assim que os serviços sejam interrompidos e prejudiquem o 
andamento das atividades realizadas pela secretaria. 

Considerando, que a SEMSA desenvolve diversas atividades dentre as quais destaca-se: Ações 
de imunização; Transporte de Pacientes por meio das ambulâncias e ambulancha; Transporte de 
materiais e pessoal;  Ações de saúde que são desenvolvidas nas comunidades deste município; 
Ações de fiscalização e investigação de Óbito realizadas pelos servidores da Vigilância em 
Saúde; Atividades realizadas pelos agentes comunitários de saúde; Ações realizadas por meio da 
UBS Fluvial entre outros serviços. 

Desta forma para que essas ações sejam realizadas é necessário o deslocamento dos servidores 
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que desenvovem as atividades inerentes a cada ação, esse deslocamento é feito por meio dos 
veículos que integram a frota da SEMSA  e que necessitam ser abastecidos a saber: UBS Fluvial, 
bajaras, ambulâncha, LD 200 Triton e as ambulâncias. 

É importante destacar o aumento da demanda no atendimento da população, principalmente no 
que se refere ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 e à continuidade dos serviços. 

Diante do exposto e tendo em vista que os serviços prestados à população não podem parar, 
justifica-se à necessidade de contratar empresa especializada no fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes para suprir o consumo diário das Secretarias. 

 

8 - Especificações, quantitativos e Preços Máximos Admitidos. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÉDIO 

VALOR 
GLOBAL 
MÉDIO 

1 
ADITIVO P/ ÓLEO DIESEL LITRO 280 

R$ 28,00 
R$ 7.840,00 

2 
Arla 32 Galão 20 Litros GALÃO 11 

R$ 250,84 
R$ 2.759,24 

3 
FLUÍDO DE FREIO DOT 4 
(1LT) LITRO 130 

R$ 37,05 
R$ 4.816,50 

4 
FLUÍDO DE FREIO DOT 4 
(500ML) LITRO 165 

R$ 17,00 
R$ 2.805,00 

5 
GASOLINA COMUM LITRO 167000 

R$ 6,29 
R$ 1.050.430,00 

6 
GASOLINA ADITIVADA LITRO 12000 

R$ 6,39 
R$ 76.680,00 

7 
GRAXA PARA 
LUBRIFICANTE MP2-20KG BALDE 45 

R$ 597,50 
R$ 26.887,50 

8 
ÓLEO DIREÇÃO 
HIDRÁULICA LITRO 422 

R$ 32,33 
R$ 13.643,26 

9 
ÓLEO LUBRIFICANTE 
AW68 LITRO 720 

R$ 29,10 
R$ 20.952,00 

10 
ÓLEO LUBRIFICANTE 
10W LITRO 515 

R$ 36,00 
R$ 18.540,00 

11 
ÓLEO LUBRIFICANTE 
15W40 CH4 LITRO 1500 

R$ 29,20 
R$ 43.800,00 

12 
ÓLEO LUBRIFICANTE 
SINTÉTICO 5W30 LITRO 120 

R$ 42,40 
R$ 5.088,00 

13 
ÓLEO LUBRIFICANTE 2T 
500M LITRO 630 

R$ 18,00 
R$ 11.340,00 

14 
ÓLEO LUBRIFICANTE 
SAE 40 LITRO 680 

R$ 24,50 
R$ 16.660,00 

15 
ÓLEO LUBRIFICANTE 
SAE 90 LITRO 750 

R$ 33,45 
R$ 25.087,50 

16 
ÓLEO LUBRIFICANTE 
SAE 140 LITRO 820 

R$ 25,42 
R$ 20.844,40 

17 
ÓLEO LUBRIFICANTE 
20W40 LITRO 470 

R$ 33,75 
R$ 15.862,50 
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