
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000104/2019

AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA

CNPJ:  10.985.327/0001-13

RUA SANTA CRUZ, 03 - RODOVIA ES 185 - DIVINO DE SÃO LOREUNÇO - ES - CEP: 29590000

ANEXO - TERMO Nº 000104/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002402

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000029/2019 004803/2018

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

OLEO 100% SINTETICO 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

4.000,00160,00 25,00L006 GT OIL010

OLEO 10W30

descricao:
- fluido multifuncional de alta performance formulado com
básicos minerais e aditivos específicos.
- sae30 - cat t04, zfte-ml3c,
- para lubrificação de sistemas do tipo tdh - tração,
diferencial e hidráulico de tratores e equipamentos fora de
estradas.
- bombonas de 20 litros.

10.600,0040,00 265,00BB007 GTOIL006

OLEO DE BASE SINTETICA 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.

34.320,0060,00 572,00CX009 GT OIL012

OLEO DE BASE SINTETICA 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

102.960,00180,00 572,00CX009 GT OIL023
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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..

OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 68

com as seguintes específicações:
- cst a 40º atendendo as exigências da fda (food and drug
administration), registrado como h-1 pela nfs internacional
com o nº 123926. iso vg 68 hv - embalagem: - bombona de
20 litros

49.500,00300,00 165,00BB012 GT OIL008

OLEO LUBRIFICANTE MOTOR GASOLINA 20W50

embalagem de 1 litro
1.107,0082,00 13,50L013 GT OIL019

OLEO MOTOR SAE 5W30, SINTETICO MOTOR A DIESEL

descrição:
- óleo de motor sae 5w30, sintético motor diesel
embalagem: 1litro

6.400,00200,00 32,00L018 GT OIL014

OLEO SEMI SINTETICO 20W50
descrição:
- óleo semi-sintético para motores a gasolina e álcool (flex),
- alto índice de visconsidade e excelente estabilidade em
serviço,
- excelentes propriedades detergente e dispersante,
- propriedades antidesgastes.
- conteúdo: 1 litro

720,0040,00 18,00L020 GT OIL026

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              209.607,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              209.607,00

AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA:                        209.607,00

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


	Page 1
	Page 2

