
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO V. UNIT EM R$ V. TOTAL EM R$ MARCA

4 10 tb

Óleo lubrificante hidráulico tipo Atf para redutores,

transmissões automáticas, com as seguintes especificações

mínimas: não rerrefinado, aprovada pela ANP para uso em

equipamentos que não aceitem óleos com nível de

desempenho API GL-4 ou GL-5 - grau de viscosidade SAE OH-

50 ou similar – tambor de 200 litros

1.530,00R$    15.300,00R$      SPEEDY

5 12 tb

Óleo lubrificante hidráulico 68, com as seguintes

especificações mínimas: não rerrefinado, para sistemas

hidráulicos que operam em condições severas de pressão e

temperatura atendendo as seguintes especificações de

desempenho e viscosidade que deverão constar no registro

do produto junto a ANP: 68 e classificações de desempenho

DIN 51524 Parte 2 (HLP) e GM LS-2 (General Motors) - tambor

200 litros

1.390,00R$    16.680,00R$      SPEEDY
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6 6 tb

Óleo lubrificante multiviscoso para motores a gasolina, álcool,

GNV e bicombustíveis, óleo -20W50 - para utilização em

veículos a álcool/gasolina, multiviscoso, mineral, SAE 20W50,

recomendado pelos principais fabricantes de veículos,

resistentes a variações térmicas, atende ao nível de

desempenho API-SL ou superior – tambor de 200 litros

1.550,00R$    9.300,00R$        SPEEDY

7 12 tb

Óleo lubrificante multiviscoso 15W40 API-CI 4/SLCI - o produto

deve ter registro na ANP, destinado para uso em motores

diesel turbinado, mineral, multigrau, aprovado pela Mercedes

Bens, na especificação DBL-6610.00, classe MB 228.3, atende

os níveis de qualidade API CI-4/SL e ACEA-E5-02 – tambor de

200 litros

1.380,00R$    16.560,00R$      SPEEDY

8 144 und

Fluido de freios classificação DOT4, para uso em sistema de

freios a disco, a tambor e ABS de veículos de passeio, utilitários,

ônibus e caminhões, com as seguintes especificações

mínimas: atende às normas FMVSS 116 DOT4, SAE J1703, ABNT

NBR 9292 EB 155/1991 - tipo 4 e Mercedes Benz DBL 7760.30

(DOT 4) - para fluidos de freio tipo 4, embalagem individual de

500 ml - lacrada e identificada pelo fabricante

9,00R$           1.296,00R$        POWER BRIL

9 4 tb

Graxa lubrificante - base de sabão cálcio - grau NLG12 em

tambor próprio de 170 kg - lacrado e identificado pelo

fabricante – tambor de 200 litros

1.250,00R$    5.000,00R$        RGX
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10 8 cx

Óleo lubrificante motor 2 tempos - especificações mínimas:

óleo lubrificante para motor 2 tempos, cor vermelho,

densidade 20/4 kg/dm³ mínima 0,884 -viscosidade a 100ºC cSt

mínima 12,37 l, devidamente lacrada e identificada pelo

fabricante com caixa de 40 unidades de 500 ml

210,00R$       1.680,00R$        SPEEDY

11 4 tb

Óleo lubrificante sintético multiviscoso para motores gasolina,

etanol, flex e GNV de combustão interna, com as seguintes

especificações mínimas: não rerrefinado, atendendo as

seguintes especificações de desempenho e viscosidade que

deverão constar no registro do produto junto a ANP: grau de

viscosidade SAE 5W40 e classificações API SN - tambor de 200

litros

2.250,00R$    9.000,00R$        SPEEDY

12 8 tb

Óleo para motor álcool/gasolina SAE 15W40 - o produto deve

ter registro na ANP, para a utilização em veículos flex,

multiviscoso, semissintético, SAE 15W40, API-SM ou superior -

lacrado e identificado pelo fabricante - tambor 200 litros

2.170,00R$    17.360,00R$      SPEEDY

15 3 tb

Óleo lubrificante para transmissão 85w90 -

lubrificante para engrenagens automotivas operando em

serviço pesado, formulado a partir de óleos básicos de alto

desempenho e de um avançado sistema de aditivos,

transmissões comerciais, eixos e comandos finais em que se

esperam extremas pressões cargas de impacto, fornecendo

um desempenho excepcional onde sejam necessários serviços

API GL-5. Características: excelente estabilidade térmica e

resistência à oxidação a temperaturas elevadas - boa

proteção contra desgaste devido à baixa velocidade -

lacrado e identificado pelo fabricante - tambor de 200 litros 

2.550,00R$    7.650,00R$        MOBIL
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16 2 tb

Óleo THF 11 para transmissão e freio úmido - óleo de múltiplas

aplicações para tratores agrí¬colas, o qual atende tanto as

especificações: de fabricantes de tratores Massey Ferguson M:

1135, 1141 e 1143, Ford M2C86: B e C, John Deere J20C e Case

MS 1.206, 1.207 e 1.209, como também os requisitos de

desempenho para sistemas de transmissão API GL-4, Caterpillar

TO-2 e Allison C-3. THF-11: evita o desgaste e a corrosão das

partes lubrificadas - garante ainda baixa oxidação,

propriedades de extrema-pressão e baixo ní¬vel de ruí¬do na:

operação de sistemas de freio em óleo - lacrado e

identificado pelo fabricante - tambor de 200 litros

1.900,00R$    3.800,00R$        SPEEDY

17 6 tb

Desincrustante (limpa baú) - produto com altíssima

concentração, PH alcalino, alto poder de limpeza,

desincrustante, remoção de gorduras e sujidades pesadas -

indicado para a limpeza de superfícies impregnadas com:

graxas, parafinas, ceras e gorduras carbonizadas – tambor de

200 litros

850,00R$       5.100,00R$        DETERSID

Total 108.726,00R$    

Validade da Proposta 60 dias


