PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS
ANEXO - TERMO Nº 000013/2021 - SEQUÊNCIA N°000002836
Origem
Contrato

Termo Nº 000013/2021

Empresa

E. S. BRASIL MECANICA

CNPJ

Processo

Pregão Presencial Nº 000003/2021

CNPJ: 07.138.424/0001-66

Endereço

AVENIDA VEREADOR GENESIO DA SILVEIRA, 845 - GUANABARA - IÚNA - ES - CEP: 29390000

Secretaria

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE

Local

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES

Item

002836/2020

Lote

Especificação

Marca

UN

Quant

Unitário

Valor Total

UNI

BD

100,00

310,000

31.000,00

ORBI
QUIMICA

L

100,00

14,300

1.430,00

PANTHER
OIL

L

160,00

30,630

4.900,80

LION

BB

40,00

357,100

14.284,00

PANTHER
OIL

CX

100,00

584,610

58.461,00

GRAXA EM BALDE DE 20 KG
graxa para lubrificação de rolamentos, cubos de rodas,
cabos, correntes, pinos e partes móveis de equipamentos e
máquinas.
002

002

003

003

composição:
óleo mineral derivado de petróleo, espessante base de lítio e
aditivo, atenda as especificações: nl gl2/nlgl lb ep
prazo de validade:
minimo de 03 anos a partir da data de entrega
embalagem: balde de 20kg
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
descricao:
- anticongelante à base de etilenoglicol, com inibidor de
corrosão, que atenda à especificação internacional astm
d6210
- embalagem de 1 litro.
OLEO 100% SINTETICO PARA MOTORES GRAU - SAE
10W40
com as seguintes específicações:
- 100% sintético para motores a gasolina, álcool e gnv

006

004

004

005

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
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.
OLEO DE BASE SINTETICA PARA MOTORES 15W40

008

007

com as seguintes específicações:
- para motores a gasolina, álcool e gnv
com as seguintes características:
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- 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.
OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSAO

009

008

com as seguintes específicações:
- para transmissão automática, direção hidráulica industrial.
aditivo, anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem,
antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante,
abaixador de ponto de fluidez, modificador de átrio,
melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho.

PANTHER
OIL

L

400,00

22,900

9.160,00

PANTHER
OIL

BB

300,00

265,000

79.500,00

PANTHER
OIL

L

82,00

19,480

1.597,36

PANTHER
OIL

BB

60,00

296,690

17.801,40

PETRONAS

BB

250,00

344,630

86.157,50

PANTHER
OIL

BB

40,00

329,000

13.160,00

classificação:
- gm dexron iii, db 236.7, voith, alisson c-4, renk,
caterpillarto-2, zf te-ml09, e 14, man 339-c. embalagem:
frasco de 01 litro
OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 68

005

009

019

010

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
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR GASOLINA 20W50
embalagem de 1 litro
OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTOR A
DIESEL 15W40
com as seguintes específicações:
- motores a diesel turbinado ou naturalmente espirado, novos
ou usados.

013

012

011

012

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.
OLEO 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 15w40 ci 4 - embalagem: bombona de
20 litros..

016

014

OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGEM UNIVERSAL 90
GL-5
com as seguintes específicações:
- óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90.
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classificação:
- api gl-5. 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.
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS 8017 H

014

015

010

016

020

019

com as seguintes específicações:
- base mineral, aditivos antidesgaste, detergente/
dispersante e anticorrosivos. data de validade: - 36 meses,
após a entrega.
embalagem: frasco de 500ml.
OLEO MOTOR SAE 5W30, SINTETICO MOTOR A DIESEL
descrição:
- óleo de motor sae 5w30, sintético motor diesel
embalagem: 1litro
OLEO MINERAL 20W50
descrição:

LUBRAX

FR

200,00

19,500

3.900,00

LUBRAX

L

400,00

41,800

16.720,00

22,300

892,00

- óleo mineral para motores a gasolina e álcool (flex),
PANTHER
- alto índice de visconsidade e excelente estabilidade em
L
40,00
OIL
serviço,
- excelentes propriedades detergente e dispersante,
- propriedades antidesgastes.
- conteúdo: 1 litro
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:
E S BRASIL MECANICA:
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338.964,06
338.964,06
338.964,06

