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Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
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Memorando n°103/2021. 
Fernando Falcão - MA, 20 de dezembro de 2021. 

Assunto: Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal e suas Unidades Administrativas. 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, com base nas atividades 
desenvolvidas por esta Prefeitura durante a administração, faz-se necessário a 
contratação de empresa para o fornecimento de forma parcelada de combustíveis, 
do tipo: gasolina, óleo diesel 510 e lubrificantes, em razão das necessidades de 
abastecimento dos veículos da frota municipal que darão suporte à realização dos 
objetivos perseguidos por esta Prefeitura, no exercício financeiro de 2022. 

Atenciosamente, 

/ NéliolUlaciel da Silva 
Secretário,ÂUunicipal de Administração e Finanças 

À Senhora 
Raimunda da Silva Almeida 
Prefeita Municipal 
Fernando Falcão - MA Fis: 	  0 1- 

Prow. 021/2021/SEMAF 

Am: 	1'  

   

o 
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MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa 

para fornecimento de forma parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo 
diesel SIO e lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de 
Fernando Falcão e suas unidades administrativas. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. O objeto solicitado justifica-se em razão das necessidades de abastecimento dos 

veículos que atendem os órgãos desta Prefeitura Municipal, com a finalidade de 
promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e 
ininterrupto da frota de veículos dos órgãos, garando desta forma, o 
funcionamento dos serviços de forma satisfatória. 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL: 
3.1. Regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, e su-talte?ações, Çãreto F!'eral n° 

7.892/2013, e suas alterações, da Lei 	entar n° 1t3/2006, e suas 
alterações, aplicando subsidiariamente 4 q9ouber, a 	Federal n° 
8.66611993 e demais normas regulamejfres pertinTs à espécie. 

4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
4.1. PREGÃO, sob a forma PREJ CIAL, do'tto MENt PREÇO POR ITEM, 

através do Sistema de RegJ2, 

5. PERFIL DA INSTITUIÇÃO'C& 
5.1. A instituição a ser contratada p:-- o for 	1Tro do objeto deverá preencher os 

requisitos e as ne 	 ais 'ue regulamentam os serviços conforme a 
natureza da ativisade, -pr- e 	n «cumentação que comprove experiência e 
estrutura ade 	.a ao d envolvimento dos serviços contratado. 

6. DA PLAN 
6.1. PLANIL 

- A, dest 

CRIÇA%QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS. 
O: tJANTIDADE E VALORES ESTIMADOS: ANEXO 

'cia; 

7..ri 	DADES ATj.j STRATIVAS REQUISITANTES: 
7.1. S 	...M..icip'e Administração e Finanças - SEMAF; 
7.2. Sed -taria C?rcipal de Obras - SEMO; 
7.3. Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC; 
7.4. Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS; 
7.5. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDES; 
7.6. Fundo Municipal de Saúde de Fernando Falcão; 
7.7. Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Atenção Básica, 

8. DO VALOR: 
8.1. O valor global estimado, com base na coleta de preços, para aquisição dos 

objetos especificados neste Termo de Referência é de R$ 	  
( 	  

8.2. Os valores fixados nos quadros acima são uma estimativa inicial sendo passiveis 
de variações conforme tabelas divulgadas e autorizadas pela ANP. 



11. DO FORNECIMENTO DO OBJ 
11.1. O licitante deverá comprov 

possui registro de reven'Qr va 
Gás Natural e Biocombustíver'kANPT 

elo de cei 
junto a 
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9. FONTE DE RECURSOS 
9.1. Para o pagamento das despesas decorrentes deste processo serão utilizados os 

recursos oriundos das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de 
Fernando Falcão e do Fundo Municipal da Educação Básica - FUNDEB, e Fundo 
municipal de Saúde, requisitantes deste processo. 

10. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS: 
10.1. Somente serão repassados a CONTRATANTE os reajustes oficiais autorizados 

pela ANP e após levantamento e divulgação oficial dos preços para o Maranhão; 
10.2. Nos preços e nos percentuais de desconto ofertados deverão já estar 

considerados e inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrentes do 
fornecimento dos combustíveis e, ainda, deduzidos quaisser outros descontos 
que venham a ser concedidos; 

10.3. Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultr;a1'-19s preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferençkø%g?rcent  l 1iWt2tre o 
valor originalmente constante da proposta e aqt1e vigente net 	época 
da assinatura do contrato. 

10.4. Caso o preço registrado seja superior -jmésij.00s preço ie mercado, o 
CONTRATANTE solicitará ao Fqjecedor, ndiante orrespondência, 
redução do preço registrado, de form?'ã4equá-Io ao 

icado expedido pela ANP, que 
gência Nacional do Petróleo, 

11.2. O abastecimento será contín o e fracifltJ de acordo com as necessidades 
da Prefeitura Munio oe F-r and Falcão/MA; 

11.3. A contratada se obrigar - -a - e. abastecimento com os combustíveis em 
quantidades s titadas%ás a requisição emitida pela CONTRATANTE. 

11.4. A contratada - erá es 	apta a fornecer o produto imediatamente após a 
assinatu, - 'o con - 

11.5. Os co ,19 tíveis 	r ecidosV  deverão atender às especificações técnicas 
exigidas p Ia £ e ncia - onal do Petróleo - ANP. 

11.6Os produ s e -  'nidos neste Termo deverão ser de 11  qualidade, livres de 
zas,pe - ões e outros vícios que impeçam ou reduzam sua 

- s-  acoreo com as especificações e normas da Agência Nacional do 
Petról o - 	e INMETRO. Não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos 
adulte qçlos ou ora das normas permitidas por lei; 

11.7. O LICItA TE VENCEDOR, deverá possuir instalações aptas a recepcionar 
veículos ci acordo com o objeto o qual se propõe a fornecer; 

11.8. O fornecimento do combustível GASOLINA e o ÓLEO DIESEL ocorrerá 
diretamente nas bombas situadas na UNIDADE DE ABASTECIMENTO do 
LICITANTE VENCEDOR, por meio de "Requisição de Abastecimento", "Ordem 
ou Autorização de Fornecimento", a ser assinado pelo Ordenador de Despesas 
do Órgão Solicitante, conforme a necessidade, contendo a informação dos itens, 
quantidades, preços unitários e totais; 

11.9. Os produtos ofertados OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES serão retirados 
no UNIDADE DE ABASTECIMENTO do LICITANTE VENCEDOR, no prazo 
máximo de 03 (três) dias, após Ordem de Fornecimento assinada pelos 
responsáveis, na unidade informada pelo setor responsável de cada secretaria 
do município de Fernando Falcão, sem custo adicional, sendo de total 
responsabilidade da Licitante Vencedora o frete, carga e descarga do objeto 
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bem como, zelar pela segurança e pelo perfeito estado de conservação, 
enquanto estiver sob sua guarda; 

11.10.Manter, em um único ponto de venda, todos os produtos descritos nos itens da 
PLANILHA DE DESCRIÇAO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS 
(ANEXO 1 - A) deste termo de referência; 

11.11.Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra 
necessários aos abastecimentos dos veículos objeto deste termo de referência. 

12. DA GARANTIA: 
12.1. A contratada deverá garantir a qualidade dos combustíveis e arcar com 

qualquer prejuízo aos Órgão Participantes decorrente de sua licitação; 
12.2. O posto revendedor é obrigado a realizar análises dos produtos em 

comercialização sempre que solicitado pelo GONTRATA%. Para isso, o posto 
revendedor deve manter disponíveis os materiais necessqrealização das 
análises (Resolução da ANP, n° 09, de 07 de março de0.t'jjf,,,ada pela 
resolução ANP n°15, de 07 de junho de 2010). 

12.3. Ficará sob inteira responsabilidade da jeNTATANtfa garf tia da 
qualidade mínima dos combustíveis entregu,- tT, pena das s'nções cabíveis. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANtE6 
13.1. Prestar as informações e os escla1aientos que!jhap  a ser solicitadas 

pela CONTRATADA; 
13.2. Receber os produtos adjudica2Ls,  nos term&., prazos, 4Uantidade, qualidade e 

condições estabelecidas no E 
13.3. Rejeitar, no todo ou em4jte 

especificações do Edital; 
13.4. Comunicar à CONTRATADA..ós 	 da Nota Fiscal, o aceite do 

servidor responsa88 ceio e92ir 411 o dos produtos fornecidos; 
13.5. Fiscalizara eçcuçao' o4a4uJcando as sanções cabíveis, quando for o 

caso; 
13.6. Efetuar 	to da'QNTRATADA no prazo determinado no Edital e em 

seus angs, 	no copo; 
13.7. NotificaT'&,.escri?PÇONTPATADA,  ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de eë'Çfflo do .gfixando prazo para a sua correção. 

ONTRATADA: 
ilado, conforme especificações deste Termo de Referência 

e ei porí?Tàjçia dom a proposta de preços; 
14.2. Manib& dur9te toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigaçõssumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitaç( 

14.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades 
apontadas pelo CONTRATANTE; 

14.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
14.5. Provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do 

contrato; 
14.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros 
quando da execução do contrato; 

14.7. O fornecimento deverá ser realizado de forma parcial ao longo da vigência do 
contrato, nos Estabelecimentos da CONTRATADA, mediante a apresentação de 
"Requisição de Abastecimento (R.A)", "Ordem ou Autorização de Fornecimento"; 

contratada fornecer fora das 
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14.8. Os abastecimentos serão efetuados somente com a apresentação de 
"Requisição de Abastecimento (R.A)", "Ordem ou Autorização de Fornecimento" 
ou "Nota de Empenho", nas quantidades estipuladas no documento, com as 
demais características do veículo, a serviço da CONTRATANTE; 

14.9. As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora no que 
concerne á execução do objeto contratado; 

14.10. Substituir no prazo de 24 horas, qualquer combustível que o Fiscal considerar 
que não atenda às especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional do 
Petróleo - ANP; 

14.11.ldentificar o veículo e seu condutor, prestando atendimento mediante a 
apresentação da Requisição de Abastecimento (R.A), para o acompanhamento e 
a fiscalização do contrato, devendo o frentista e motoris -. do veículo conferir e 
confirmar, por assinatura, o quantitativo fornecido ao fi!tstbastecimento; 

14.12.Manter durante toda a execução do contrato, em coma ijoe  com as 
obrigações assumidas, todas as condições de ha2Ytação e saljj14idas 
por ocasião da licitação; 

14.13.Fornecer somente combustíveis que se en.flLm nas especações da ANP 
- Agência Nacional do Petróleo oudo O.ãoral respori & Caso os 
produtos não ofereçam as qualida.4 ios Ora-o Fiscah' adores, serão 
rejeitados, arcando a empresa como 

14.14.Entregar os produtos objeto deste Term" 
'
e Referên3'independentemente 

de quaisquer contratempos, aiÁdj  que haja çessidad- de adquiri-]os de seus 
concorrentes, de forma conyTr!ít_urante toddk,os dias da semana, inclusive 
feriados, com abastecimetdas 0, 	min às 2 ;00min; 

15. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVA 
15.1. Pelo descumpri - ' o d- q aisber cláusulas ou condições do Contrato a ser 

celebrado, serão apli.- . - ao C 	TADO que incorrer em inexecução total 
ou parcial do ff o ecimen o dos equipa entos as penalidades previstas no artigo 
70  da Lei n° 10. 	2002, 	os artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, aplicando-se 
ainda as4guIntes 	ções çjnistrativas, garantida sempre a ampla defesa e 
o contra 

16. CONDIÇÕE%ÉTftZOS  ?ë PAGAMENTO: 
16gpgamet3o sI%ØefLado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 

- 	&ntad,s a partir da efetiva entrega dos produtos, com aceitação, 
m!flN,')coraq$uem 

'1entação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e 
data  	de direito; 

16.2. O 	%do devera manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibijtdade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo esta demonstrar tal 
situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte 
documentação: 

16.3. Certidão Negativa de debito, dívida ativa da União e Previdenciária; 
16.4. Certidão Negativa de débito, dívida ativa da Receita Estadual; 
16.5. Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 
16.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
16.7. Outros que sejam necessários para a realização do certame. 
16.8. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para 

retificação e reapresentação. 
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16.9. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para a CONTRATANTE. 

Fernando Falcão - MA, - de 

 

de 2021. 

  

Nélio Maciel da Silva 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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ANEXO 1-A 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS 

e 
GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, 
livre de impurezas e imperfeições, com padrões satisfatórios 
de rendimento. 

152.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL SiO, sendo produto de primeira qualidade, 
livre de impurezas e imperfeições, com padrões satisfatórios 
de rendimento. 

790.000 LITROS 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API Cl-4: Óleo 
lubrificante para motores a diesel de alta temperatura, 
superalimentados ou turbo alimentados, que operem em 
condições severas. Embalagem de 1 litro. 

325 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API Cl-4: Óleo lubrificante 
para motores a diesel de alta temperatura, superalimentados 
ou turbo alimentados, que operem em condições severas- 
Embalagem de 1 litro. 

345 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A  
SUFIXO A): óleo lubrificante de coloração vermelha 
recomendada para lubrificação de transmissões automáticash. 
e direções hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus 	f ' 
outros, veículos. Óleo mineral derivado do petróleo e 
aditivos. Embalagem de 1 litro. 

UNID 	- 

6 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lurificante 	' 
indicado para caixas de cãmbio e diferenciais djjtculos 
operando em condições normais, ó que apre%et9fQsua 
composição óleo básico mineral e aditivosextrek

í  pressão, anti espumante e anti corrosivqÁage 
litro. 	 Ne 	%IL 

UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sFfQ' ico ou 'Ø 
semi-sintético, frasco com 500 MJtrQSL 	't. 

w"205 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRaJ 	 -i4emas 
hidráulicos que operem e 	bndiçõe&,veras à - à - 
temperatura, formulado Qtjos básic%arafínicos e que 
proporciona estabiIidØe à o ir-ão, proteço antidesgaste e 
resistência à forma 	de espu1&Que  ateni&psnormas 
DIN 51524 parte 2 (jd}Embalaaem  BaldJff e 20 litros. 

148 UNID 

9 
MOTORES 2T: ÓLEO LUBRIFICANWVKEMPOS 

Pmáfes Óleo lubrificante mine% $Th. soem 	2 (dois) 
tempos. rnbalagem d50d'1k. 

265 UNID 

10 
OLEO» 	ANTESAE 2' . .API SF: Óleo lubrificante 
mineral pt-J[ojes a griina,  etanol, fiex e GNV. 
Embalagem .20 1 ~ 158 UNID 

II 

GRAXA DE MC! tIPLASnES  COM SABÃO DE LITIO 
PONTO DE GOTM .00  NLGI2: Graxa tipo múltiplas 
aplicações, contendt!1tibtdores de oxidação e corrosão. 
Recomendada para 	rificação de automóveis e 
equipamentos agrícolas. Embalagem em de 10 KiIo. 

58 UNID 

12 

GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LíTIO 
PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: Graxa tipo múltiplas 
aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. 
Recomendada para lubrificação de automóveis e 
equipamentos agrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 

115 UNID 

TOTAL 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. -a 
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1 
GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

40.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL SIO, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

220.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

65 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API CI-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

65 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus e outros. veículos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

40 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de câmbio e 
diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em 	°a omposição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, anti espumante e anti corro 
Embalagem dei litro. 	 k 

25 UNID 

FLUÍDO IDE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sinj i€ 	frasco coør!pr40 
ML.Dot 4. 

UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68: Óleo para sistemas 	licos que opere tem 
condições severas de pressão e temperatura, formulado coqle. ik 	icos parafinic' 	e que 
proporciona estabilidade á oxidação, proteção antidesgastresist- 	i 	à formação .p9 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLWEMbalagemItftaIde  de 2l1litros. 

40 UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES,02 	lubrifican1[J_eral para uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 

50 UNID 

10 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF:Ój6 lubrificante1ineraI para urem motores a 
gasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem de9ai[os. 

30 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÓES COM SÁCJTIO PONTO 	GOTA 190° NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contengnibidore'oxidaçâo e 	rrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equiaiios a9r1kaL Embalagbm em de 10 Filo. 

10 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÔES COM SABÃ%pELI 	 GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações9endo inibides de oxi. .çao e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automó' 	 Embalagem em de 1 Kilo. 

20 UNID 

SECRETARIA M1 
./ 

1   SSSNR*WSSS..1.  
1 

GASOLINA COMU ",Ç-  do prod 	-pri 	ira qualidade livre de impurezas e imperfeições 6.000 LITROS 
com padrões satisfatn., 7t rendime p1 

2 
ÓLEO DIESEL SIO, %nd 	duto dØrimeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com pSpe&satisfatoljps der 	.jgento. 

20.000 LITROS 

3 
OLE7O I1E9S E  ti TE'F1ALE 1 	tW0 API Cl-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatu1gu.e- 	jtadosfou  turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem dtl litro. 4t* 

40 UNID 

4 
OLEO LUBRIFF&NTE SAE 5W30 API CI-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, supe1%k$ntados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 Iit.V 

25 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus e outros, veículos. óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

25 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de câmbio e 
diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em sua composição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, anti espumante e anti corrosivo. 
Embalagem de 1 litro. 

25 UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 
ML,Dot4. 

25 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68: Óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos e que 
proporciona estabilidade á oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

13 UNID 
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ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 

25 UNID 

10 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SE: Óleo lubrificante mineral para uso em motores a 
gasolina, etanol, flex e GNV. Embalagem de 01 litros. 

13 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABAO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 10 Kilo. 

10 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABAO DE LITIO PONTO DE GOTA 190° NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 

20 UNID 

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. 

1 
GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas%,erfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

6.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL 510, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e irgerf 
com padrões satisfatórios de rendimento. 	 4U 	 1 

9000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API Cl-4: Óleo lubrificante p%'hiot&es a dieãoé alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, queopsejm  condições sqeras. 
Embalagem de 1 litro. 	 4V NIIK 

fi' 
30 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API CI-4: óleo lubrificarftÇara 	tS&s  a diesel dSFa 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, jf operem ern't1,ições sev'ras. 
Embalagem de 1 litro. 

30 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO 	TF TIPO1UFIXO A): ÓltHffbrificante  de 
coloração vermelha recomendada para lubrific- - ão de transrffies automájcas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibu tB0 tros. veículosleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro./ 	'M%Ï, 

Is UNID 

'.' 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API G6%leo lut' 	te indicadf ara caixas de câmbio e 
diferenciais de veículos operando em cond 	s norm-i1,  que apjpsente em sua composição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema préTo, anti - 	e anti corrosivo. 
Embalagem de 1 litro. 

15 UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido d$ 	E 	t. ou semi-sintético, frasco com 500 15 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE JjAULlCGt64 Óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições severas de ore1 	temperat,a, formulado com óleos básicos parafínicos e que 
proporciona estabjade à o 	o, protea;tidesgaste e resistência à formação de 

15 UNID 

espuma. Que ateftSs norma 4fl[51524 	e 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 
ÓLEO LUBRIFICAt 	TEMPO'S OTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois*e?tL, Emba@FStJe 500m1. 

25 UNID 

10 
OLEO LUBRIFICANTUE SA€Sg,W40 API SE: Óleo lubrificante mineral para uso em motores a 25 UNID 
gasojjWajoI, fiex êNVI1flaLajem de 01 litros.,  

11 
COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 190° NLGI2: 

Graxa tipcVqltiõ ?%31'çõesfcontendo  inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrifica!p de autttveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 10 Kilo. 

5 UNID 

12 
GRAXA DE MU1ItIPLAS  AÇÓES COM SABAO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltipl7%p.Ucações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação dqjMitomóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 

10 UNID 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

naasaw.  . ... 	 - . easasss*- . 
1 

GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

10.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL SIO, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

20.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API Cl-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

30 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API Cl-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 

30 UNID 
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Embalagem de 1 litro. 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, ônibus e outros, veículos. óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

15 UNID 

6 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de câmbio e 
diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em sua composição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, anti espumante e anti corrosivo. 
Embalagem de 1 litro. 

15 UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 
ML.Dot 4. 

15 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68: Óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos e que 
proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Bane de 20 litros. 

- UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: óleo lubrificante miãbljeara  uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 	 w"Ras. 25 UNO 

10 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: Óleo lubrificante mineral 	ara uso e'tt mot&WIt 
gasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem de 01 litros. 	 41k. 	

r 
Øpø'25 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LITIO PONTfJE GOTA 1900  tJl2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidaçaolt rrosão. Recompdada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas, 	ai. °:jg. em de 10 Kild%. . 5 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LlTlg,tTO  DÇTA 1900  NL 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores dç1 'Cdaçao e corro a RecomeiTdada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícola%mbalagem e'tlt,i IÇIo. 

lo UNID 

FUNDO DE DESENVOLVIMENT 
FERNANDO FALCÃO. 

ÃO BÁCA - FUNDEB DE 

1 
GASOLINA COMUM, sendo pr.duto de primeir*quidadmWae impurezas e imperfeições, 
com padroes satisfatorios 

20.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL SIO, sendj,produf .frMtI%tjbde, livre de impurezas e imperfeições, 
com padroes satIsfatorIQacj rendimelio. 

300.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTES&W40  APl4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, supeimenta 	turbo aIintados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 'Øjfl. 

50 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICA Ç 	E 5w 	Cl-4 Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 

50 UNID temperatura, supera lld 	dos ou tli!nentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litrãk 'tTUP,. 	3V 

' 
OLEO AJ - IFICANT'ËkFLIJÍI 	UTÕMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
color$Yj-a re%men.7para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráuIic!eTIfltv- 5, cani hóes, õnibus e outros. veículos. óleo mineral derivado do 
petróleo e 	 dei litro. 

50 UNID 

' 
OLEO LUBRIFÍNTE SAt 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de câmbio e 
diferenciais de vJbilooperando em condições normais, e que apresente em sua composição 
óleo básico mineraiÇditivos de extrema pressão, anti espumante e anti corrosivo. 
Embalagem de 1 litío. 

50 UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 
ML.Dot 4. 

30 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68: Óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafinicos e que 
proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resistência á formação de 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

60 UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 

60 UNID 

10 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: Óleo lubrificante mineral para uso em motores a 
qasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem de 01 litros. 

10 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 10 Kilo. 

10 UNID 
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GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
12 Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 

para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 
20 UNID 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  BÁSICA - FUNDEB DE 

FERNANDO FALCÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. 

10.000 LITROS GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
padrões satisfatórios de rendimento. 

ÓLEO DIESEL SIO, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

40.000 LITROS 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condi j-s severas. 
Embalagem de 1 litro. 

30 UNID 

I
com 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API Cl-4; Oleo lubrificante para motores a ditél9Wt 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem a condiçõe%sever4RII4. 
Embalagem de 1 litro. 	 It 4V 

O UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUÍDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO AS 	'XO A): Oleo lubr4jÇante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de trans tJJr'içutomáticas e deções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus e outros. veíaos. '; 	mineral deriv 	 do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 	 1 	 1? 

30 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrifiØifte indicado parWas  de cãinbio e 
diferenciais de veículos operando em condições normais 	que apresente

~  Jj»,çcomposiçâo 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressp, anti espu1%pte e anti cor yo. 
Embala- em dei litro. 	 41 

30 UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio compostói itico ou semi-si i(fico, frasco com 500 
MLDot4. 	 1 	 '1 

30 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 6%po paràt 	:mas hidrátflcos que operem em 
condições severas de pressão e temperatuiIgprmulaT,rp  óIe ,»4'ãsicos parafinicos e que 
proporciona estabilidade à oxidação, proteçâo'TJdesgatp 	tência à formação de 
espuma. Que atenda as normPj 	Ztriarte4HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

20 UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 T;tPr?7(!L; 	T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois) ternpps. Embalem de 5tlmr°*Jítt% 

30 UNO 

10 
OLEO LUBRIFICANTS30W40 AR 	F: Óleo lubrificante mineral para uso em motores a 
qasolina, etanol, flewe 	 01 litros. 

20 UNID 

11 
GRAXA DE MULTiLAS AÇOOM SAE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo 	 ojndo infdores de oxidação e corrosão. Recomendada 
'ara lubrifica ão d4tT 	jóveis e -ot\,, 	entos a.rícolas. Embala-em em de 10 Kilo. 

8 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIMSi4 ES CO 	BÃO DE L TIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa ap múltiplas mica 	contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
parIaçãpde adjpmóv'[!at4uipamentos  agrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 

15 UNID 

E SAÚDE DE FERNANDO FALCÃO. 

1 
GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

20.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL SIO, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e Imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

60.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API Cl-4: Oleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

30 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API Cl-4: Oleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

65 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus e outros, veículos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

20 UNID 

6 OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de câmbio e 20 - 	UNID 
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diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em sua composição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, anti espumante e anti corrosivo. 
Embalagem de 1 litro. 
FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 
ML.Dot4. 

20 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE F-UDRAULICO 68: óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos e que 
proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

- UNO 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 

20 UNID 

10 OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: óleo lubrificante mineral para uso em motores a 
gasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem de 01 litros. 

20 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇOES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900 NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão, Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de%ídjIo, 

5 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇOES COM SABÃO DE LÍTIO PONTO DE GOTA 1 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Relbme - n 

para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem de 14.- 	J,ks# 
10 UNID 

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTRtjOGRAMASA ATENÇÃO 
BÁSICA. 

40 

1 
GASOLINA COMUM sendo produto de primeiraqualidadei%de 
com padroes satisfatorios de rendimento. 	a 	 1k 

40.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL 510, sendo produto de primi?.TíL lidade, livre dá%ipurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimentoi 	trs& 

2 	.0 1 O 	00 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 AP4: Óleol,Ljcante par.*" otores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo ali? 	Dtados,'% 	- . opere itm condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 	 11. 

50 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 5 4Jg 	C -4: Ólei, brificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentadis oujTiW1t 	djque operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 	Af 	'l<. 

50 UNID 

OLEOLUBRIFICANTE#if QO AUTÕ1QTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): óleo lubrificante de 
coloração vermelh-,recom-1ka para rPJfícação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de au •tj,iveis, canLflões, õnibí!1soutros. veículos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivo 13 aIagemNitúo. 	7 

30 UNID 

6 

OLEO LUBRIFICA 	4 Ø, 90 AP 
diferenciais deveícu%s QÍ-rando emes 
óleo básico mineral e%dití'Se extr 
EmbSIIjjiSj litros  

5:4'íeo lubrificante indicado para caixas de cãmbio e 
normais, e que apresente em sua composição 

a pressão, anti espumante e anti corrosivo. 
30 UNID 

7
FLU IDO 	 -Eco- 	Vi~o  dereb composto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 30 UNID 

OLEO LUBRF%ANTEPMIRAULICO 68: Óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições seve?ãe pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafinicos e que 
proporciona estabili& à oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de 
espuma. Que atenfas normas DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

- UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 

30 UNID 

10 OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: Óleo lubrificante mineral para uso em motores a 
gasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem de 01 litros. 

15 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇOES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900 NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 10 Kilo. 

5 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABAO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900 NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 

10 UNID 


