
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000061/2016

PETROLINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ:  06.242.495/0001-41

AVENIDA   PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 882 - NITÉROI - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000061/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001799

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000022/2016 001418/2016

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL
90 GL-4

com as seguintes específicações:
- óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90.
classificação:
- api gl-4. característica: antiespumante, antiferrugem e
anticorrosivo.

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

2.400,0010,00 240,00BB007 LUBRAX005

ÓLEO 100% SINTÉTICO PARA MOTORES GRAU - SAE
10W40

com as seguintes específicações:
- 100% sintético para motores a gasolina, álcool e gnv

com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componente sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção,
eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel.

embalagem:
- frasco de 1 litro

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos, correrão por
conta da contratada em estabelecimento próprio.

3.360,00120,00 28,00L008 HAVOLINE006

ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40

com as seguintes específicações:
- para motores a gasolina, álcool e gnv

com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componentes sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção,
eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel.

embalagem:
- caixa com 24 frascos de 1 litro.

22.176,0042,00 528,00CX011 HAVOLINE007
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obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTOR A
DIESEL 15W40

com as seguintes específicações:
- motores a diesel turbinado ou naturalmente espirado, novos
ou usados.

classificação:
- api ci-4, acea e7-04, b3-98, issue 2 e a2-96 issue 3, jaso
dh-1, global dhd-1. aprovado pela caterpillar (ecf) cummins
(ces 20072, 20076, 20077 e 20078), ddc/mtu (series
2000/4000 type 2), mack (eo-m plus), man (m3275),
mercedez benz (mb 228.3), mtu. grau 15w40;

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

13.500,0050,00 270,00BB015
TEXACO

URSA TDX
008

ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W30

com as seguintes específicações:
- óleo 100% sintético para motores a gasolina, álcool e gnv,
com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componentes sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção
eletrônica, multiválvulas e tubo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98, qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel. grau - sae
5w30

embalagem:
- frasco com 1 litro.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos, correrão por
conta da contratada em estabelecimento próprio.

2.160,0072,00 30,00L018 HAVOLINE009

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              43.596,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              43.596,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ANTI-FERRUGEM SPRAY

descrição:
- frasco com 400 ml

80,0010,00 8,00FR001 RADNAQ047

OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL
90 GL-4

com as seguintes específicações:
- óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90.
classificação:
- api gl-4. característica: antiespumante, antiferrugem e
anticorrosivo.

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta

2.400,0010,00 240,00BB007 LUBRAX049
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da contratada em estabelecimento próprio.

ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40

...com as seguintes específicações:
- para motores a gasolina, álcool e gnv

com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componentes sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção,
eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel.

embalagem:
- caixa com 24 frascos de 1 litro.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio

23.760,0045,00 528,00CX010 HAVOLINE050

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A
DIESEL R3 15W/40 C14

com as seguintes específicações:
- alta potência, superalimentados ou turbo alimentados.
recomendado para caminhões, ônibus e tratores, como
caterpillar, cummins, ford, gmc, iveco, mbb, man, mwm,
scania, volkswagen e volvo. aprovado pela api e qualificado
de acordo com acc, arc e atiel. aditivos - abaixador do ponto
de fluidez, anticorrosivo, antioxidante, anti-desgaste,
antiespumante, detergente, dispersante, melhorador do
índice de viscosidade e agente de reserva alcalina.

classificação:
- api ci-4/sl, acea e5, m. benz 228.3, volvo vds 3, cummins
ces 20078. grau - sae 15w/40

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

2.300,0010,00 230,00BB016
TEXACO

URSA TDX051

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS 8017 H

com as seguintes específicações:
- base mineral, aditivos antidesgaste,  detergente/
dispersante e anticorrosivos.

data de validade:
- 36 meses, após a entrega.

embalagem:
- frasco de 500ml.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

380,0020,00 19,00FR017 STHIL052

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              28.920,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              28.920,00

00006 - SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV.URBANOSLocal

MarcaItem

ANTI-FERRUGEM SPRAY

descrição:
400,0050,00 8,00FR001 RADNAQ010
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- frasco com 400 ml

OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL
90 GL-4

com as seguintes específicações:
- óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90.
classificação:
- api gl-4. característica: antiespumante, antiferrugem e
anticorrosivo.

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

4.800,0020,00 240,00BB007 LUBRAX015

ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40

com as seguintes específicações:
- para motores a gasolina, álcool e gnv

com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componentes sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção,
eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel.

embalagem:
- caixa com 24 frascos de 1 litro.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio

47.520,0090,00 528,00CX011 HAVOLINE016

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A
DIESEL R3 15W/40 C14

com as seguintes específicações:
- alta potência, superalimentados ou turbo alimentados.
recomendado para caminhões, ônibus e tratores, como
caterpillar, cummins, ford, gmc, iveco, mbb, man, mwm,
scania, volkswagen e volvo. aprovado pela api e qualificado
de acordo com acc, arc e atiel. aditivos - abaixador do ponto
de fluidez, anticorrosivo, antioxidante, anti-desgaste,
antiespumante, detergente, dispersante, melhorador do
índice de viscosidade e agente de reserva alcalina.

classificação:
- api ci-4/sl, acea e5, m. benz 228.3, volvo vds 3, cummins
ces 20078. grau - sae 15w/40

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

23.000,00100,00 230,00BB016
TEXACO

URSA TDX
017

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS 8017 H

com as seguintes específicações:
- base mineral, aditivos antidesgaste,  detergente/
dispersante e anticorrosivos.

data de validade:
- 36 meses, após a entrega.

embalagem:
- frasco de 500ml.

3.800,00200,00 19,00FR017 STHIL018
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obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVURBANOS:              79.520,00

SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              79.520,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR GASOLINA 20W40

embalagem de 1 litro

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos, correrão por
conta da contratada em estabelecimento proprio.

1.080,0072,00 15,00L014 HAVOLINE046

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              1.080,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              1.080,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOLocal

MarcaItem

ANTI-FERRUGEM SPRAY

descrição:
- frasco com 400 ml

320,0040,00 8,00FR001 RADNAQ019

LIQUIDO DE ARREFECIMENTO

descricao:
- anticongelante à base de etilenoglicol, com inibidor de
corrosão, que atenda à especificação internacional astm
d6210
- embalagem de 1 litro.

336,0024,00 14,00L004 RADNAQ024

ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40

...com as seguintes específicações:
- para motores a gasolina, álcool e gnv

com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componentes sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção,
eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel.

embalagem:
- caixa com 24 frascos de 1 litro.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio

3.696,007,00 528,00CX010 HAVOLINE025

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A
DIESEL R3 15W/40 C14

com as seguintes específicações:
- alta potência, superalimentados ou turbo alimentados.
recomendado para caminhões, ônibus e tratores, como
caterpillar, cummins, ford, gmc, iveco, mbb, man, mwm,
scania, volkswagen e volvo. aprovado pela api e qualificado
de acordo com acc, arc e atiel. aditivos - abaixador do ponto
de fluidez, anticorrosivo, antioxidante, anti-desgaste,
antiespumante, detergente, dispersante, melhorador do
índice de viscosidade e agente de reserva alcalina.

11.500,0050,00 230,00BB016
TEXACO

URSA TDX
026
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classificação:
- api ci-4/sl, acea e5, m. benz 228.3, volvo vds 3, cummins
ces 20078. grau - sae 15w/40

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              15.852,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO:              15.852,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00422 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL
90 GL-4

com as seguintes específicações:
- óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90.
classificação:
- api gl-4. característica: antiespumante, antiferrugem e
anticorrosivo.

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

2.400,0010,00 240,00BB007 LUBRAX033

ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40

com as seguintes específicações:
- para motores a gasolina, álcool e gnv

com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componentes sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção,
eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel.

embalagem:
- caixa com 24 frascos de 1 litro.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio

19.536,0037,00 528,00CX011 HAVOLINE034

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A
DIESEL R3 15W/40 C14

com as seguintes específicações:
- alta potência, superalimentados ou turbo alimentados.
recomendado para caminhões, ônibus e tratores, como
caterpillar, cummins, ford, gmc, iveco, mbb, man, mwm,
scania, volkswagen e volvo. aprovado pela api e qualificado
de acordo com acc, arc e atiel. aditivos - abaixador do ponto
de fluidez, anticorrosivo, antioxidante, anti-desgaste,
antiespumante, detergente, dispersante, melhorador do
índice de viscosidade e agente de reserva alcalina.

classificação:
- api ci-4/sl, acea e5, m. benz 228.3, volvo vds 3, cummins
ces 20078. grau - sae 15w/40

8.510,0037,00 230,00BB016
TEXACO

URSA TDX
035
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embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              30.446,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              30.446,00

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS - UNIVERSAL
90 GL-4

com as seguintes específicações:
- óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90.
classificação:
- api gl-4. característica: antiespumante, antiferrugem e
anticorrosivo.

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

240,001,00 240,00BB007 LUBRAX038

ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40

...com as seguintes específicações:
- para motores a gasolina, álcool e gnv

com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componentes sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção,
eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel.

embalagem:
- caixa com 24 frascos de 1 litro.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio

528,001,00 528,00CX010 HAVOLINE039

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A
DIESEL R3 15W/40 C14

com as seguintes específicações:
- alta potência, superalimentados ou turbo alimentados.
recomendado para caminhões, ônibus e tratores, como
caterpillar, cummins, ford, gmc, iveco, mbb, man, mwm,
scania, volkswagen e volvo. aprovado pela api e qualificado
de acordo com acc, arc e atiel. aditivos - abaixador do ponto
de fluidez, anticorrosivo, antioxidante, anti-desgaste,
antiespumante, detergente, dispersante, melhorador do
índice de viscosidade e agente de reserva alcalina.

classificação:
- api ci-4/sl, acea e5, m. benz 228.3, volvo vds 3, cummins
ces 20078. grau - sae 15w/40

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta

690,003,00 230,00BB016
TEXACO

URSA TDX
040

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

da contratada em estabelecimento próprio.

ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W30

com as seguintes específicações:
- óleo 100% sintético para motores a gasolina, álcool e gnv,
com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componentes sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção
eletrônica, multiválvulas e tubo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98, qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel. grau - sae
5w30

embalagem:
- frasco com 1 litro.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos, correrão por
conta da contratada em estabelecimento próprio.

1.800,0060,00 30,00L018 HAVOLINE041

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              3.258,00

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              3.258,00

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A
DIESEL R3 15W/40 C14

com as seguintes específicações:
- alta potência, superalimentados ou turbo alimentados.
recomendado para caminhões, ônibus e tratores, como
caterpillar, cummins, ford, gmc, iveco, mbb, man, mwm,
scania, volkswagen e volvo. aprovado pela api e qualificado
de acordo com acc, arc e atiel. aditivos - abaixador do ponto
de fluidez, anticorrosivo, antioxidante, anti-desgaste,
antiespumante, detergente, dispersante, melhorador do
índice de viscosidade e agente de reserva alcalina.

classificação:
- api ci-4/sl, acea e5, m. benz 228.3, volvo vds 3, cummins
ces 20078. grau - sae 15w/40

embalagem:
- bombona de 20 litros.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio.

690,003,00 230,00BB016
TEXACO

URSA TDX
055

GABINETE DO PREFEITO:              690,00

GABINETE DO PREFEITO:              690,00

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

ANTI-FERRUGEM SPRAY

descrição:
- frasco com 400 ml

48,006,00 8,00FR001 RADNAQ042

ÓLEO DE BASE SINTÉTICA PARA MOTORES 15W40

...com as seguintes específicações:
- para motores a gasolina, álcool e gnv

1.056,002,00 528,00CX010 HAVOLINE045

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
com as seguintes características:
- óleo multi-grau com componentes sintético de alto
desempenho. recomendado para uso nos motores a
gasolina, álcool e convertidos a gás natural (injeção,
eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados), sendo
compatível com o conversor catalítico. atende aos recentes
níveis de qualidade api sl/cf e acea a3-98. qualificado de
acordo com os protocolos do acc e atc/atiel.

embalagem:
- caixa com 24 frascos de 1 litro.

obs.: os serviços de troca de óleo/fluídos correrão por conta
da contratada em estabelecimento próprio

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              1.104,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              1.104,00

PETROLINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA:                        204.466,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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