MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 18.707/2018
Pregão Eletrônico nº. 077/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes abaixo discriminadas, deixando de homologar os itens 03, 33 e 36 em virtude
dos preços propostos estarem acima da média de mercado, sendo declarados como fracassados.
Valor
Marca
Item
Unid.
Qtd.
Descrição do Objeto
Unitário
Frasco de
01
188 Aditivo para óleo de motor de veículos Diesel
Radnaq
R$ 9,50
500 ml
Fluido para freios DOT 3 – frasco de 500 ml
deve atender a classificação dot 3 e as normas
Frasco de
nbr 9292 tipo 3, fmvs 116 dot3, sae j1703
09
121
Radnaq
R$ 10,00
500 ml
(marcas homologadas: Vargas, TRW, Boch,
Hitech, Wurth, Valeo, Bendix e todas as Cias
de Petróleo)
Fuído para freio DOT 4, embalagem 500ml.
Fluid DOT 4 Extra é um fluído para sistema
hidráulico de freios automotivos, formulado
com bases sintéticas, tipo mistura de glicóis e
Frasco de
11
212 éster boratado, as quais foram incorporados Radnaq
R$ 15,00
500 ml
aditivos antioxidantes e inibidores de corrosão.
(marcas homologadas: Vargas, TRW, Boch,
Hitech, Wurth, Valeo, Bendix e todas as Cias
de Petróleo).
Óleo lubrificante automotivo para veículos a
DIESEL providos de filtros de partículas e
sistema de pós-tratamento de gases de escape,
Frasco 1
22
1.142 100% sintético API SN, SAE 5w30 – Lubrax
R$ 24,80
litro
Aprovação GM DEXOS 2, ACEA C3, VW
505..00, MBENZ 229.31 (produto homologado
por montadora)
Itens acima: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. – EPP
CNPJ. 60.345.675/0001-02
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Item

Unid.

Qtd.

02

Frasco de
500 ml

188

10

13
17

Frasco 1
litro

Lata 320
gramas
Tubo 73
gramas

44

46
58

19

Balde 20
litros

135

24

Balde 20
litros

65

27

Frasco 1
litro

20

30

Frasco de
1 litro

849

32

Balde 20
litros

161

Descrição do Objeto
Aditivo para óleo de motor de veículos flex
Fluído para Radiador composto de base aditivos
Anticorrosivo. Fluido para radiador; composto
de base aditivos anticorrosivos, boratos,
silicatos, corante, veiculo, biodegra forma 4%
do volume do reservatório, cor vermelha,
densidade (a 20 c) 1.11 a 1.13g/ml, ph 10 a 11;
deve atender 13705, para uso em motores diesel,
validade 2 anos.
Grafite spray para uso em canaletas de vidros,
lata de 320 Gr
Junta liquida, tipo cola branca semi secativa,
para motor
Óleo Lubrificante automotivo p/ motores Diesel
SAE 15W40 API CI-4 –Para motores diesel
novos e antigos turbo compressores e/ou
aspirados naturalmente e possui proteção efetiva
contra desgaste e maior estabilidade em altas
temperaturas. SAE 15W-40 API CI-4 ACEA E7
GLOBAL DHD-1 -JASO DH-1 -MB228.3 MAN M3275-1 -MTU-CATEGORY2 -VOLVO
VDS-3. (Homologado por montadora)
Óleo Lubrificante Automotivo SAE 90, balde
com 20 litros - Óleo lubrificante automotivo;
para cambio e diferencial; classificação api – gl5
(produto homologado por montadora)
Óleo lubrificante industrial para compressores,
grau iso 150 compressores rotativos ou
alternativos de ar, helio, nitrogenio, gas
carbonico e outros gases; grau iso 150;
densidade minimas: 0,8926; ponto de fulgor 274
c; ponto de fluidez -18 c; viscosidade 40 grau c
143,3 cst; viscosidade 100 grau c 14,38 cst;
indice de viscosidade 98; anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antioxidante,
detergente, dispersante.
Óleo Lubrificante Automotivo SAE 20W50,
API-SL, Caixa com 24 frascos de 1 litro. Óleo
lubrificante automotivo; para motor, a gnv,
álcool e gasolina; sae 20w50; classificação apisl; tecnologia multiviscoso; mineral. (fabricante
com produto homologado por montadora)
Óleo lubrificantes Automotivo, SAE 15W40,
API/API/CG-4, balde de 20 litros. Para motor, a
diesel; SAE 15W40; classificação API CG-4;
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Marca

Valor
Unitário

Radiex

R$ 9,80

Radiex

R$ 16,00

Radnaq

R$ 10,50

Orbi

R$ 7,40

Petrol

R$ 210,00

Petrol

R$ 240,00

Petrol

R$ 12,70

Incol

R$ 11,00

Incol

R$ 205,00
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tecnologia multiviscoso; atende a recomendação
MBB 228.3, ACEA B3, E3. Volvo VDS-2
Allison C4. (Homologado por montadora)
Itens acima: MALAQUIAS & MALAQUIAS PORTO FERREIRA LTDA EPP.
CNPJ. 05.092.595/0001-76
Item

Unid.

Qtd.

04

Galão 05
litros

92

05

Galão 05
litros

91

06

Frasco 1
litro

189

Descrição do Objeto

Marca

Detergente Automotivo Ácido Vinho 5 litros.
Apresentação e um produto liquido, viscoso;
contem cheiro característico e ph acido;
espumante, biodegradável; recomendado para
postos de serviços para lavagem de motores,
chassis, rodas e baús; não deve ser usado nas
latarias dos veículos; para cada 5 litros do
produto adicionar 200 litros de agua (diluição
1/40); principio ativo acido sulfônico; composto Inquibras
de acido cloridrico, acido sulfônico; acido
fluoridrico e corantes; com ph de (1%), entre
2,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l; com
acidez entre 46,0 e 50,0; liquido viscoso na cor
vinho; utilização do produto com equipamentos
epi óculos, uvas, máscara e avental; e suas
condições deverão estar de acordo com a
instrução normativa n-08, de 16/01/2002/ma.
Detergente Automotivo Alcalino Azul 5 litros.
Apresentação e um produto alcalino,
biodegradavel; contem tensoativos, umectantes;
agentes
sequestrantes
e
complexantes;
recomendado para postos de servicos para
lavagem de chassis e patios sujos de oleo e
graxa; nao deve ser usado nas latarias dos
veiculos; para cada 5 litros do produto adicionar
200 litros de agua (diluição 1/40); principio
ativo lauril éter sufonato de sodio; composto de
Inquibras
hidróxido de sódio, sequestrante, espessante;
tensoativo nao ionico, corante e conservante;
com ph de (1%), entre 11,60 e 11,70; com
densidade entre 1,240 e 1,245g/l; com
alcalinidade entre 15,0 e 15,5; liquido viscoso
na cor azul; utilização do produto com
equipamentos epi oculos, luvas, mascara e
avental; e suas condições deverão estar de
acordo com a instrução normativa n-08, de
16/01/2002/ma.
Fluido de radiadores concentrado mono etileno
glicol para veículos leves (carros) SAE Radnaq
J1034/91.
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Valor
Unitário

R$ 20,40

R$ 28,00

R$ 9,00
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07

18

21

29

31

34

Frasco 1
litro

Fluido de radiadores concentrado para ser
Radnaq
R$ 10,00
utilizado em motores Diesel
Lubrificante Aerossol Líquido cor âmbar
desengripante. Utilizado em lubrificação e
protecao de pecas metalica, corrosao, ferrugem,
desgate, desengripante; composto de destilado
Frasco de
alifatico e oleos de petroleo, inibidor de
221
Radnaq
R$ 4,52
300 ml
corrosao e propelente; nao deve conter
clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de
fulgor 55 grau celsius, densidade 0,82; na cor
ambar; embalado em lata metálica acompanhada
de canudo prolongador.
Óleo Lubrificante Automotivo para Motos a
Gasolina SAE 20W50 API- SL. Para motos; a
gasolina; de 04 tempos; SAE 20W%);
Frasco 1
128 classificação API-SF; tecnologia multiviscoso;
YPF
R$ 12,00
litro
devendo apresentar pelo menos uma certificação
emitida pela American Petroleum Institute em
vigor.
Óleo lubrificante para motores a Diesel,
Balde 20
semissintético 10W40 recomendado para o
55
Petronas R$ 329,00
litros
motores VW MAN ( homologado pelo
fabricantes do equipamento, VW caminhões)
Óleo Lubrificante TIPO ATF utilizado em
Frasco 1
466 direção Hidráulica com aprovação MB 236.2,
YPF
R$ 11,45
litro
ATF tipo A
Redutor de NOX, Arla 32, catalizador de
veiculos automotores movido a diesel; com
ureia (32,5%m), bioreto (&lt;0,3%m), fosfato
(&lt;0,1mg/kg;ppm),
cálcio
(&lt;0,1mg/kg;ppm), ferro (&lt;0,1mg/kg;ppm;
cobre
(&lt;0,1mg/kg;ppm),
zinco
(&lt;0,1mg/kg;ppm),
cromo
(&lt;0,1mg/kg;ppm),
niquel
(&lt;0,1mg/kg;ppm),
magnesio
Balde 20
25
(&lt;0,1mg/kg;ppm), sodio (&lt;0,1mg/kg;ppm), Fertibom R$ 45,00
litros
potássio
(&lt;0,1mg/kg;ppm),
aluminio
(&lt;0,1mg/kg;ppm); alcalinidade com nh3 de
0,2%m; refracao: 1,3829 (aprox), massa esp.de
1090kg/m3 ambs a 20graus (aprox); redutor de
poluicao, tecnologia scr (reducao catalitica
seletiva); iso 22241 e nbr 14725, empresa
autorizada pela anp para exercicio da atividade;
em embalagem apropriada, conforme portaria
Inmetro 139/2011 - código: 3469.
Itens acima: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI – EPP.
CNPJ. 27.614.905/0001-08
140
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Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Balde de
Gel desengraxante para borracharia (para
25
Delim
36,90
03 kg
limpeza das mãos)
Galão 05
35
73
Shampoo automotivo concentrado diluição 1/40
Cleaner
22,90
litros
Tubo 55
Tubo de cola de silicone de alta temperatura,
37
78
Orbi
20,00
gramas
cola junta de motores
Itens acima: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI – ME. CNPJ. 16.643.797/0001-85
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
12

Porto Ferreira, 21 de janeiro de 2019.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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