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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 510 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, garantindo desta forma, o 
funcionamento dos serviços de forma satisfatória. 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL: 
3.1. Regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, e suas alterações, Decreto Federal n° 

7.892/2013, e suas alterações, da Lei Complementar n° 123/2006, e suas 
alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal n° 
8.66611993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. 

4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
4.1. PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

através do Sistema de Registro de Preços. 

5. PERFIL DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA: 
5.1. A instituição a ser contratada para o fornecimento do objeto deverá preencher os 

requisitos e as normas nacionais que regulamentam os serviços conforme a 
natureza da atividade, apresentando documentação que comprove experiência e 
estrutura adequada ao desenvolvimento dos serviços contratado. 

6. DA PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS. 
6.1. PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS: ANEXO 

- A, deste Temo de Referência; 

7. DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REQUISITANTES: 
7.1. Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF; 
7.2. Secretaria Municipal 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 - FUNDEB; 
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$ 5.527.617,50 (cinco 
milhões, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta 
centavos). 

8.2. Os valores fixados nos quadros acima são uma estimativa inicial sendo passíveis 
de variações conforme tabelas divulgadas e autorizadas pela ANP. 
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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 - FUNDES, 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 quaisquer outros descontos 
que venham a ser concedidos; 

10.3. Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época 
da assinatura do contrato. 

10.4. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 
CONTRATANTE solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, 
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.. 

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO: 
11.1. O licitante deverá comprovar, por meio de certificado expedido pela ANP, que 

possui registro de revendedor varejista junto a Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP; 

11.2. O abastecimento será contínuo e fracionado de acordo com as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA; 

11.3. A contratada se obrigará a realizar o abastecimento com os combustíveis em 
quantidades solicitadas, após a requisição emitida pela CONTRATANTE. 

11.4. A contratada deverá estar apta a fornecer o produto imediatamente após a 
assinatura do contrato; 

11.5. Os combustíveis fornecidos deverão atender às especificações técnicas 
exigidas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP. 

11.6. Os produtos definidos neste Termo deverão ser de 11  qualidade, livres de 
impurezas, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua 
usabilidade, de acordo com as especificações e normas da Agência Nacional do 
Petróleo - ANP e INMETRO. Não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos 
adulterados ou fora das normas permitidas por lei; 

11.7. O LICITANTE VENCEDOR, deverá possuir instalações aptas a recepcionar 
veículos de 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, 

jdo rj 
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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 CONTRATANTE. Para isso, o posto 
revendedor deve manter disponíveis os materiais necessários á realização das 
análises (Resolução da ANP, n° 09, de 07 de março de 2007, retificada pela 
resolução ANP no 15, de 07 de junho de 2010). 

12.3. Ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATANTE a garantia da 
qualidade mínima dos combustíveis entregues, sob pena das sanções cabíveis. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
13.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas 

pela CONTRATADA; 
13.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 

condições estabelecidas no Edital; 
13.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada fornecer fora das 

especificações do Edital; 
13.4, Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do 

servidor responsável pelo recebimento dos produtos fornecidos; 
13.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o 

caso; 
13.6. Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em 

seus anexos, inclusive, no contrato; 
13.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
14.1. Fornecer o objeto licitado, conforme especificações deste Termo de Referência 

e em consonância com a proposta de preços; 
14.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

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"; 
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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; 

149. As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora no que 
concerne à 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. Identificar 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 motorista do veículo conferir e 
confirmar, por assinatura, o quantitativo fornecido ao final do abastecimento; 

14.12.Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
por ocasião da licitação; 

14.13. Fornecer somente combustíveis que se enquadrem nas especificações da ANP 
- Agência Nacional do Petróleo ou do órgão Federal responsável. Caso os 
produtos não ofereçam as qualidades dos órgãos Fiscalizadores, serão 
rejeitados, arcando a empresa como ônus do fato; 

14.14. Entregar os produtos objeto deste Termo de Referência, independentemente 
de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus 
concorrentes, de forma contínua, durante todos os dias da semana, inclusive 
feriados, com abastecimento das OYhOOmin às 21h00min; 

15. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: 
15.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser 

celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total 
ou parcial do fornecimento dos equipamentos as penalidades previstas no artigo 
70 da Lei n° 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, aplicando-se 
ainda as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e 
o contraditório: 

16. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 
16.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 

(trinta) dias, contados a partir da efetiva entrega dos produtos, com aceitação, 
mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e 
datada por quem de direito; 

16.2. O Contratado devera manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade 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 documenta fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para a CONTRATANTE. 

Fernando Falcão - MA, 05 de janeiro de 2022. 

/Nélio Macia da Silva 
SecretáriíMunicipal de Administração e Finanças 
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ANEXO 1-A 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS 

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

152.000 LITROS 7,00 1.064.000,00 

2 
ÓLEO DIESEL S10, sendo produto de primeira qualidade, 
livre de impurezas e imperfeições, com padrões satisfatórios 
de rendimento. 

790.000 LITROS 5,45 4.305.500,00 

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 dê 1 litro. 

325 UNID 30,00 9.750,00 

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

345 UNID 45,00 15.525,00 

5 

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. 

225 UNID 43,00 9 575 00 

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. 

210 UNID 3500 735000 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou 
semi-sintático, frasco com 500 ML.Dot 3. 

205 UNID 2600 533000 

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 á formação de espuma. Que atenda as normas 

148 UNID 480,00 70 800 00 

DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

9 
ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: 
Óleo lubrificante mineral para uso em motores 2 (dois) 
tempos. Embalagem de 500mI. 

265 UNID 30,00 7.950,00 

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

158 UNID 25,00 3.937,50 

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. 

58 UNID 400,00 23.200,00 

12 

GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABAO DE tjTlo 
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 40,00 4.600,00 

TOTAL 5.527.617,50 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
CNPJ. 01.612.66710001-08 

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

40.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL 610, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

220.000 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. 

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, ônibus e outros. veículos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

40 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. 

25 UNID 

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

40 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 Balde de 20 litros. 

40 UNID 

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

50 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. 

30 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE UTIO 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 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 1 Kilo. 

20 UNID 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

G1,  ilA - 

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

6.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL 510, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

20.000 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. 

40 UNID 

4 
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. 

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 

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. 

25 UNID 

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

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 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. 

13 UNID 
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ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (Pois)  tempos. Embalaqem de 500mI. 

25 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. 

13 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LÍTIO 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 10 Kilo. 

10 UNID 

12 
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 1 Kilo. 

20 UNID 

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. 

1 

sessssssn 
LITROS GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 

com padrões satisfatórios de rendimento. 
6.000 

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

10.000 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 

4 
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. 

30 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, ônibus e outros. veículos. óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

15 UNO 

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 UNO 

8 

OLEO LUBRIFICANTE RIDRAULICO 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 (l-ILP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

15 UNID 

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

25 UNID 

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

25 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. 

5 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
'ara lubrifica ão de automóveis e e.ui'amentos a'rícolaa. Embala.em em dei Kilo. 

10 UNID 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

.. 	 .. 

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

10.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL 510, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

20.000 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. 
Embala-em de 1 litro. 

30 UNID 

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

30 UNO 
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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. Embalaqem de 1 litro, 

Is UNO 

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 

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

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 Balde de 20 litros. 

- UNID 

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

25 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. 

25 UNO 

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. 

5 UNID 

12 
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 1 Kilo. 

10 UNID 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DE 
FERNANDO FALCÃO. 

909 MK~io 
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. 

300.000 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. 

50 UNID 

4 
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. 

50 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, ônibus e outros. veículos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

50 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. 

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 parafínicos e que 
proporciona estabilidade ã oxidação, proteção antidesgaste e resistência à 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 SOOml. 

60 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. 

10 UNID 

11 
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 10 Kilo. 

10 UNID 
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GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LÍTIO PONTO DE GOTA 190° 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. 

— ssaaaesna 
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 impurP7Ps e imperfeições, 
compadrões satisfatórios de rendimento. 

40.000 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. 

30 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. 

30 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUÍDO 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. 

30 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. 

30 UNID 

7 
FLUÍDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 
MLDot 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. 

20 UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 30 UNID 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 

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

20 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. 

8 UNID 

12 
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 1 Kilo. 

15 UNID 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERNANDO FALCÃO. 

t .. 	. , 	ase.ssamveieaataaa. 	.1  GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 20.000 LITROS 

2 OLEO DIESEL S10, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 60.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-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: 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): Oleo lubrificante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, ónibus 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 
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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 Dot 4. 

20 UNO 

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 	(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 SOOml. 

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 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 lO Kilo. 

5 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE UTIO 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 

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO 
BÁSICA. 

P#aS 
1 

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

40.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL SI 0, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

120.000 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. 

50 UNID 

4 
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. 

50 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. 

30 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. 

30 UNID 

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

30 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE I-IIDRAULICO 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. 

30 UNO 

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

15 UNID 

II 
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 AÇÓES 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 1 Kilo. 

10 UNID 


