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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARA,IÁS - PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO - SEMAD
CNPJ: 84,r39.633/ oooL-7 5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - DC

Etdõfât{o
do Carajás

§-\

OFICIO CIRCULAR N" 102/2022l PMEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 1 I de maio de 2O22.

À Empresa: AGRONORTE TRATORES
CNPJ: 29.268.673 / 0001 -09

Assunto: Solicitação de Cotações de Preços.

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para

solicitar desta empresa cotação de preços dos ilens em anexo a este, para fins de

procêsso licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

TOTAL

FLUIDO DE FREIO DOT.4. 5OO ML

No

01

02

03

DESCRTÇÃO

ARLA 32 . 20 LITROS

Descrição: Solução composta por água e ureia em grau industrial,

com presênÇa de traços de biureto e presenÇa limitada de aldeÍdos e

outras substâncias e de acordo com as características de qualidade

definidas na lN no 23, de 11 de julho de 2009, do lbama

160

ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Aditivo para radiador, concentrado,

caminhôes e maquinas, contendo aditivos

conservação.

FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Trata-se de um produto químico a base de
polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado para proteger

as partes intêrnas e metálicas do motor. Além de garantir o

resfriamento dos componentes do propuisor, o aditivo também
auxilia no equilíbrio da têmpeÍatura do bloco.
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83004

Rua Rio Vêrmêlho s/n - CenlÍo - km 100, CÊP: 68524-000 - Eldorado do Cara.iás/

?cn alue lodosrejçnt e 1clibo,n. o nào do

:
a
'(
'a
a

I
'ia{

:,

{(
a

t



Descrição: O produto é formulado especialmente para sistema

hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando mais

segurança nas frenagens o produto segue especificações das

normas NBR e SAE.

11

Y 07

05

06

08

10

GRAXA PARA CHASSI . UNIDADE DE 01 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter

lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos

e também das articulações de chassis automotivos.

GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Obrigado possu! em sua composição óleo, espessantes,

aditivos de extrema pressão e parlículas finas de grafite.

GRAXA PARACHASSI - TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter

lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos

e também das articulações de chassis automotivos.

óteo LueilrtcANTE stNTETtco PARA MoroREs FLEx (APl sJ-4
SAE) 5W3O EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descrição: Produzido a paitir da ccmbinação cie óleos bésicos do

refino do petróleo mais aditivos.

óLEo tsw-40 - TAMBoR 20 LtrRos (PRIMEIRA LINHA)

Descrição: Óleo LubriÍicante Mineral 15W-40 (20 Litros), lubrificante

mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência,

superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições

severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4

ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-40Classificação:- API CH-4-

Volvo VDS ll-M8228.

300

190

220

690

650

600

09

ólro r sw-ao - TAMBoR 20 LtrRos (SEGUNDA LINHA) 20n

t
,t

ótgo LUeRTHcANTE eARA MoroRES FLEX (APl sJ-4 sAE) 20w50

EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descrição: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do 
I

refino do petróleo mais aditivcs. I



Descriçâo: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros), lubrificante
mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência,

superalimentados ou turboa limentados, que operem em condições
severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4

ou inferiores.Visacosidade:SAE'15W-40Classificação:- API CH-4-

Volvo VDS ll- MB 228.

220ólro m - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 40 (20 Litros), lubrificante
mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência,

superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições
severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4

ou inferiores.

250ÓLEo 68 HLP - TAMBoR 20 L]TROS

DescriÇão: Óleo Lubrificante Mineral SAE 68 (20 Litros), lubrificante

mineral multiviscoso para uso em sistemas hidráulicos de alta

pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de

sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em

condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e
pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos industriais,

veiculares entre outros.

12

3

14

't5

ótro asw-rao Apr GL-s - TAMBoR 20 LlrRos

Descrição: Lubrificante formulado com básicos parafínicos e aditivos

de extrema pressão destinados a oferecer superior proteção às

engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas

áreas onde estão localizadas grandes cargas de choque e pressões

elevadas, indicados para caixas de transmissão manual, diferencial,

redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus,

caminhões, tratores, máquinas de construção e implemêntos

agrícolas, sempre que solicitado lubrificante com classificação de

todo serviço API GL-s.

óLpo so APt GL-s - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante MineraÍ 90 (20 Litros), lubriÍicante

mineral de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões
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16

17

18

19

automotivas, mecânico, deferente, convencionâ1, tomada de força de

tratores, redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

ólro tow-go APt - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante mineral multifuncional de alto

desempenho, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores

(UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover

elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e

cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em

freios. lndicado também para uso transmissôes do tipo powershift

ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e

sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que

equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras,

empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos

pesados (off+oad).

óleo orserueRtpANTE - 500 ML (UNIDADE)

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial a base de

Óleo Mineral/Vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como

desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação

anticorrosiva. Conta também com alto poder de aderência criando

uma barreira duradoura e eficiente eontra a umidade, cobrindo uma

grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e até

mesmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos

enferrujados.

óLeo go APt cL-s - 01 LtrRo

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 80 (01 Litro), lubrificante mineral

de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões

automotivas, mecânico, convencional, diferencial e caixa de

marchas.

280

360

460

260

20 óleo zr - soo ML 280

.
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EsroPA - 01 KG 
1

Descrição: Produto que tênha unia foi;::u!ação especial a base de 
i

fios de algodão para retenção de líquidos como óleos, limpeza de 
I

peças e mãos. 
I
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Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente:

RAG BA os

690

Deúrição: illeo dois tempos é fundamental para que o motor não

sofra sérios danos. Um de seus principais benefícios é a capacidade

de prolongar a vida útil do motor e mantê-lo limpo por

mais tempo, API TC, JASO FD (FB) e ISO L-EGD, que possuem

pacotes de aditivos que garantem compatibilidade ao se misturaÍ

com combustível e aditivos para garantir um nÍvel de performance ao

motor antl-desgaste e limpeza.

ómo +r 2ow-so - 01 LtrRo

Descrição: Combinação óleos minerais altamente refinados e de

qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar

ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção

contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a

proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.

Coordenadora de Compras

Porta ria: ne 1O3 I 2O22-G AB
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FLUIDO DE ERE]O DOT4 5OO I,IL

ÀRLÀ 32 2OIITROS

ADÍTIVO RÀDIÀDOR }.,1OTOR DIESEL

ÀDÍÍIVO CONCENTRÀM 1LT

GRÀXÀ PÀRÂ ROLÀ}IENTO 1KG MP2

GRÀXA GÀEITÀDÀ 2 OI(G

GRÀXÀ PÀRA ROLÀ}IENTOS 10 (G MP2

OTEO MOTOR UINERÀT 2OB5O 1LT

OIEO TUBNITiCÀNTE 5Íl3O 1LT

0LE0 15it40 sHEr R4 API CI4 CH{ 20!
OLEO 15W40 ÀPI CH4 2OI, EXIRON OU DU

OLEO {O DIESEL 2OL EXTRON OU DULUB

OLEO 58 2OL EXTRON OU DULUB

0LE0 85Íí1{0 20I UoToRFIX

OLEO 90 GT5 2OL EXTRON OU DULUB

OLEO I|]BF 1OO 2OL DULIB ( TDH TRÀCTO

DESENGRIPÀNTE ÀNÍICORROSIVO

ESTOPA BRT1NCA

OLEO 80 GL5 1LT

OLEO DOIS TEMPOS 5OOUL

OLEO 4 TE!.{POS lLT

uN/001

uN/001

uN/001

uN/ 001

0N,i 001

0N/001

uN/001

uN/00i

uN/001

uN/001

uN/ 001

uN/001

uN/001

uN/001

uN/001

uN/001

uN/001

PCl 001

uN/001

uN/001

uN/001

22,30

85,00

40,90

55,00

650,00

389,00

49,00

3s,00

604,00

409,00

225,04

315,00

198,00

536,85

46?,00

16,55

5,00

35,00

29,00

45,00
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NoTURNo - SoluÇôes en Softwales
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,st4 .
ãh PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS - PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO _ SEMAD
CNPJ: 84.139.633/ ooo!-7 5

DEPARTAMãNTO DE COMPRAS - DC
do Carajás

OFICIO CIRCULAR NO 102/2022l PMEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 1 I de maio de 2022.

A Empresa: C. A. DE ALBUQUERQUE COMERCIO EPP - MULTIMARCAS LUBRTFTCANTES
CNPJ: 05.933.233 / 0001 -22

Assunto: Solicitação de Gotações de Preços.

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para
solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de
processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

DESCRTçÂO TOTAL

I

No

01

02

:

03 FLUIDO PARA RADIADOR - O,I LITRO

Descrição: Trata-se de um proCuto químico a base de
polietilenog licol, que é misturado com água e utilizado paÍa proteger
as partes internas e metálicas do motor. Além de gaÍantir o
resfriamento dos componentes do propulsor, o aditivo também
auxilia no equilíbrio da temperatura do blocc.

FLUIDO DE FREIO DOT-4. 5OO ML

800

ARLA 32 - 20 LITROS

Descrição: Soluçâo composta por água e ureia em grau industrial,
com presenÇa de traços de biureto ê presenÇa limitada de aldeídos e

outras substâncias e de acordo corn as características de qualidade
definidas na lN no 23, de 11 de julho de 2009, do lbama

160

ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Aditivo para radiador, concentrado,
caminhóes e maquinas, contendo aditivos
conservação-

para veículos,

especiais para

800

830o4
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Descrição: O produto é formulado especialmente para sistema
hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando mais

segurança nas frenagens o produto segue especificações das

normas NBR e SAE.

GRAXA PARA ROLÂMENTOS GRAFITADA. TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Obrigado possui em sua composição óleo, espessantes,

aditivos de extrema pressão e partículas finas de grafite.

11

.
{{

í{i
05

06

*07

08

09

10

GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter
lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos

e também das articulaÇões de chassis automotivos.

GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter

lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos

e também das articulações de chassis automotivos.

ótro LuaRrrrcANTE srNTETlco nARA MoroRES FLEx (Apl sJ-4
sAE) 5W30 EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descrição: Produzídc a partir da cornbinação de óleos básicos do

refino do petróleo mais aditivos.

óuo rsw-ao - TAMBoR 20 LrrRos (pRrMEtRA LINHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros), lubrificante

mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência,

superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições

severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4

ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-40Classificação:- API CH-4-

Volvo VDS ll- MB 228.

300

190

220

690

650

600
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ólro rsw-ao - TAMBoR 20 LrrRos (SEGUNDA LINHA) 390

óLeo LusRrrrcANTE eARA MoroREs FLEx (Apr sJ-4 sAE) 20ws0
EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descrição: Produzido a partir da cornbinação de óleos básicos do

refino do petróleo mais aditivos.
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Descrição: Óleo Lubrificantê Mineral 15W-40 (20 Litros),
mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência,
superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições
severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4
ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-40Classificação:- API CH-4-
Volvo VDS ll- MB 228.

lubrificante

12

14

15

ót-go +o - TAMBoR 20 LlrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 40 (20 Litros), lubrificante
mineral multiviscoso para uso em motores diesel de aita potência,
superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições
severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4
ou inferiores.

óLeo oa HLP - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral SAE 68 (20 Litros), lubrificante
mineral multiviscoso para uso êm sistemas hidráulicos de alta

pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de

sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operêm em
condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e
pressões abaixo de i 500 Lbs), ern equípamentos industriais,
veiculares entrê outros"

óteo esw-rao Apr GL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Desui içãu. LrrLr iíiuar'rir íoiir-ruiaüt, úrrit bás;aús paiaíír-ricos e adiiivos
de extrema pressão destinados a oferecer superior proteÇão às
engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas
áreas onde estão localizadas grandes cargas de choque e pressôes

elevadas, indicados para caixas de transmissão manual, diferencial,
redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus,
caminhões, tratores, rnáquinas de construção e implementos
agrÍcolas, sempre que solicitado lubrificante com classificação de
todo serviço API GL-5.

óLeo so APr cl-s - TAMBoR 20 LlrRos

Descrição: Óleo Lubrificante h{ineral 90 (20 Litros), iubrificante
mineral de Pressão Extrema (EP) para iubrlÍicação de transmissões

220
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automotivas, mecânico, deferente, convencional, tomada de força de

tratores, redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

16

18

19

óLeo row-so APr - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Óleo LubriÍicante mineral multifuncional de alto

desempenho, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores
(UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover

elevada proteÇão ao desgaste, elevada resistência à oxidação e

cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em

freios. lndicado também paÍa uso transmissões do tipo powershift

ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e

sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que

equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras,

empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos
pesados (off+oad).

óleo oeseNcRlpANTE - s00 ML (UNIDADE)

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial a base dê

Óleo Mineral/Vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como

desêngripante e lubrificanre para peÇas metálicas com ação

anticorrosiva. Conta também com alto poder de aderência criando

uma barreira duradoura e eficiente contra a umidade, cobrindo uma

grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e até

mêsmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos

enferrujados.

ESTOPA - 01 KG

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial a base de

Íios de algodão para retenção de líquidos como óieos, limpeza de

peças e mãos.

óteo ao apl GL-s - 01 LtrRo

Descrição: Óleo Lubrificante Minera!80 (01 Litro), lubrificante mineral

de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões
automotivas, mecânico, convencional, diferencial e caixa de

marchas.

280

360

460

260
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{

:
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:
:

17

a

j

20 óleo zr - soo ML ZOU



Descrição: leo dois têmpos é fundamental para que o motor não

sofra sérios danos. Um de seus principais benefícios é a capacidade

de prolongar a vida útil do motor e mantê-io limpo por

maistempo, API TC, JASO FD (FB) e ISO L-EGD, que possuem

pacotes de aditivos que garantem comoatibilidade ao se misturar
com combustÍvel e aditivos para garantir um nível de performance ao

motor anti-desgaste e limpeza.

óteo lr 2ow-so - 01 LrrRo

Descrição: Combinação óleos minerais altamente refinados e de

qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar

ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção

contra corrosão. Sua Íórrnula balanceada permite também a

proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.

Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;

B BARRO

Coordenadora de Compras

Portaria: ne 103,/2022-GAB

21 690
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MULTI MARCAS LUBRIFICANTES

C. A DE AI,BUQUERQUE COMERCIO EPP

CII{PJ: 05.933.2 33 / 0001,-22

PROPOSTA COMERCIAL

DESCRTÇAO R$ TOTAL

nS

15.200,00

nS

33.600,00

nS

30.400,00

,

01

ú2

i

No UNID. MARCA RS UNIT.

Descrição: Solução composta por água e
ureia em grau industriai, corn presença de
traços de biureto e presençâ limitada de

aldeídos e outras substáncias e de acordo
com as caracterÍsticas de qualidade

definidas na lN no 23, de 11 de julho de
2009, do lbama

160 SHELLARLA 32 - 20 LITROS R§ 9s,00

ADITIVO PARA RADIADOR - OI LITRO

Descrição: Aditivo para radiador,
concentrado, para veículos, carninhôes e
maquinas, contendo aditivos especiais
para conservação.

B0c RV Rs 42,00

FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LÍTRO

Descrição: Trata-se de um produto quírnico
a base de polietilenoglicoi, que é misturado

800 PARAFLU R$ 38,0003

I

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA

SEGUE PROPOSTA COMERCIAL PARA FONECIMENTO DE LUBRIFICANTES, CONFORME OFICIO

CIRCULAR Na 102/2022.



05

04

06

GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01

KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de
petróleo, graxa de caráter lubrificante para

que ocorra a iubrificação mais econômica

de pinos e também das articulações
de chassis automotivos.

GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA
. TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Obrigado possui em sua

composição óleo, espessantês, aditivos de

extrema pressão e partículas finas de
grafite.

GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20

KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de
petróleo, graxa de caráter lubrificante para

que ocorra a lubrificação mais econômica

de pinos e também das ã!-ticulações

de chassis automotivos.

óLEo t-ugntncANTE PARA MoroREs
FLEX (API SJ.4 SAE) 2OW5O EMBALAGEM

DE 01 LITRO

Descrição: Produzido a paÍ-tir da

combinação de óleos básicos do refino do
petróleo mais aditivos.

7

08

com água e utilizado para proteger as
partes internas e metálicas do motor. Além
de garantir o resf riamento dos
componentes do propulsor, o aditivo
também auxilia no equilíbrio da
temperatura do bloco.

830 BOSCH

300

190

224

690

Rs 30,00

PETRONAS Rs 4s,00

INCOL LUB

!NCOL LUB RS

650,00

LUBRAX Rs 28,00

R$

24.900,00

RS

13.500,00

.;
I
t.l
{a

I
{
<{
'(
:

I

í
{
:

RS

143.000,00

RS

19.320,00
t
4aI{a{{{,.
"a

:

FLU]DO DE FRE|O DOT-4 - 5oo ML 
I

Descrição: O produto é formulado
especialmente para sistema hidráulico de

frenagem veicular automotivo,
proporcionando mais seguranÇa nas

frenagens o produto segue especificações
das normas NBR e SAE.

i sse,oo I 113.620,00



Rs 42,0009 ótgo tueRrncANTE stNTETtco PARA

MOTORES FLEX (APr SJ-4 SAE) 5W30

EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descrição: Produzido a partir da

combinação de óleos básicos do refino do
petróleo mais aditivos.

650 SELENIA

RS

10

11 óleo rsw-+o - TAMBoR 20
(SEGUNDA LrNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-

40 (20 Litros), lubrificante mineral
multiviscoso para uso em rnotores diesel
de alta potência, superalimentados ou

turboalimentados, que operem em

condiçôes severas, exiginCo lubrlf icantes
com o nível de desempenho API CH-4 ou

inferiores.Visacosidade:SAE 1 5W-

40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll-
M8228.

óuo m - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 40
(20 Litros), lubrificante mineral
multiviscoso para uso em motores diesel
de alta potência, superalimentados ou
turboalimentados, que operem em

condições severas, exigindo lubrificantes
com o nível de desempenho API CH-4 ou

inferiores.

osLITR

600

390

i'
12

13 óLeo os HLP - TAMBoR 20 LlTRos 250 LUBRAX RS

RS

27.300,00

{{
t:

.

MOBIL

DELVAC

;NCOL LUB

RS

545,00

RS

410,00

RS

445,00

RS

327.000,00

RS

159.900,00

RS

97.900,00

!

{
I
I.i
a

I

,

'a,l
{
I
{
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óleo rsw-eo - TAMBoR 20 LrrRos l

(PRTMETRA LrNHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-

40 (20 Litros), lubrificante mineral
multiviscoso para uso em motores diesel
de alta potência, superalimentados ou

turboalimentados, que operem em

condições severas, exiEindo lubrificant-.s l

com o nÍvel de desempenho API CH-4 ou ;

inferiores.Visacosidade:SAE 1 5W-

 0Classificação:- API CH-4- Volvo VDS ll-
M8228.

220 i r-uannx 
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Oescr-ção: Óleo Lubrificante Mineral SAE

68 (20 Litros), lubrificante mineral

multiviscoso para uso em sistemas
hidráulicos de alta pressão categoria HLP

GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de

sistemas hidráulicos e sistemas
circulatórios quê operem enr condições de

baixa pressão e temperatura, (abaixo de

1800 rpm e pressões abaixo de 1500 Lbs),

em equipamentos industriais, veiculares

entre outros.

HYDRA 456,00

RS

850,00

1 14.000,00

RS

297.s00,00

;{rl

I
..1

:

350 LUBRAX14 óLeo asw-r+o APr GL-s - TAMBoR 20

LITROS

Descrição: Lubrificante formulado com
básicos parafínicos e aditivos de extrema
pressão destinados a oferecer superior

orotecão às enqrenaqens e dernais
componentes do sistema, sobretudo nas

áreas onde estão localizadas grandes

cargas de choque e pressões elevadas,

indicados para caixas de transmissão
manual, diferencial, redução final e

aplicações similares em automóveis,
ônibus, caminhões, tratores, máquinas de

construção e implementos agrícolas,

sempre que solicitado lubrificante com
classificação de todo serviço API GL-5.

óLeo so APt cL-s - TAMBoR 20 LtrRos

Descrição: Oleo Lubrificante Mineral 90 (20

Litros), lubrificante mineral de Pressão
Extrema (EP) para lubrificação de

transmissões automotivas, mecânico,
deferente, convencional, tomada de força
de tratores, redutores de velocídade e

sistemas hidráulicos.

óuo row-go APt - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante mineral
multifuncional de alto desempenho, do tipo
Óleo Universal para Transmissões de

Tratores (UTTO - Universal Tractor

i
d{

Ia{
-{
"!tt
:

.5

16

210

280

LUBRAX

PETRONAS

MTF

RS

650,00

RS

136.500,00

i

.i
I
:
,

RS

680,00
RS

190.400,00



Transmission Oil), capaz de promover

elevada proteÇão ao desgaste, elevada

resistência à oxidação e cisalhamento
assim como baixos níveis de ruÍdo na

aplicação em freios. lndicado também para

uso transmissões do tipo powershift ou

sincronizadas, conversores de torque,
sistemas hidráulicos e sistemas de freio
úmido, integrado ou não ao sistema de

eixo quê equipam diversos veícuios como
tratores, colheitadeiras, empilhadeiras,
equipamentos de construção e demais
equipamentos pesados (off*oad).

17 ót-so DESENGRTPANTE
(UNIDADE)

Descrição: Produto que tenha uma
formulação especial a base de óleo
Mineral/Vegetal que lhe atribui
propriedades únicas, como desengripante
e lubrificante para peças metálicas com
ação anticorrosiva. Conta também com
alto podêr de aderência criando uma
barreira duradoura e ef!ciênte contÍa a

umidade, cobrindo uma grande varledade
de âplicações na linha automotiva,
industrial e até mesmo residencial. Solta
com facilidade porcas e parafusos

enferrujados.

I ESTOPA - 01 KG

Descrição: Produto que tenha uma
formulação especial â base de fios cje

algodão para retenÇão de líqtiicjos como
óleos, limpeza de peças e mãos,

19 óLro so Apt cL-s - 01 LtrRo

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 80 (01

Litro), lubrificante mineral de Pressão
Extrema (EP) para lubrificação d" 

,

transmissões automotivas, mecânico,,
convencional, diferencial e caixa de
marchas.

5U0 ML 360

460

lot)

WD.4O Rs 43.00

TRAPO

PETRONAS

RS

15.480,00

Rs 22,00 Rs 4.840,00

Rs 45,00 R$

11.700,00

'
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óuo zr - soo ML

DescriÇão: Óleo dois tempos é

fundamental para que o motoÍ não sofra

sérios danos. Um de seus principais

benefícios é a capacidade de proiongar a

vida útil do motor e mantê-lo limpo por'

mais tempo, API TC, JASO FD (FB) e ISO L-

28n CASTROL Rs 38,00 RS

10.640,00

I

EGD, que possuem pacotes de aditivos que

garantem compatibilidade ao se misturar
com combustível e aditivos para garantir

um nível de performance ao motor anti-
desgaste e limpeza.

21 óleo ar 2ow-so - 01 LtrRo 690 MOBIL Rs 28,00 R§

19.320,00Descrição: Combinação óleos minerais r

altamente refinados e de quaiidade e um
avançado sistema de aditivos para
proporcionar ótima limpeza do motor, .

proteção contra o desgaste e pÍoteÇão ,

contra corrosão. Sua fórmula balanceada i

permite também a proieção das
engrenagens de transmissão e da
embreagem.

VALOR T0TAL DA PROPOSTA: R$ 1.806.020,00 (Um milhão Oitocentos e Seis Mil e Vinte Reais)

PRAZO PARA ENTREGA: A COMBINAR.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

ELDORADo DO CARAJÁS/PA EM 20 DE MArO DE2022.

ATENCIOSAMENTE;

I
,,!

1

Pf,'*.ffiM
c0tltn0lo ÉPP

u*"iF+,i#H:'$#;

C. A DE ALBUQUERQUE COMERCIO - EPP

CNPj: 05.933.23 3 / 000L-22

ENDEREÇO:AV. XINGUARA, Na 08, QD 50, L0TE 06 - NoVO ELDORAD0 - KM 100 -
ELDORADO DO CARAjÁS/PA CEp: 68524-000 - FONE: (94) 3315-121r/ggt

20

rttl



PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJAS - PARA
SECRETAR|A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

CNPJ: 84.139.633/ ooot-7 s
DEPARTAMENTO DE COMPRAS. DC

do Carajás

oFtcto ctRcuLAR No 102/2022l PMEC/SEMAD/DC RECEEIDO

Eldorado do Carajás, 18 de maio de 2O22.

À EmpTesa: FB PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRíCOLAS
CNPJ: 35.977.500/0001 -62

Assunto: Solicitação de Cotações de Preços.

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para
solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de
processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

No

02

ARLA 32 . 20 LITROS

Descrição: Solução composta por água e ureia em grau industrial,
com presenÇa de traços de biureto e presenÇa limitada de aldeídos e

outras substâncias e de acordo com as caracterÍsticas de qualidade
definidas na lN no 23, de 11 de julho de 2009, do tbama

FLUIDO DE FREIO DOT.4 - 5ÚO I,,IL

160

830

03

DESCRTÇÃO TOTAL

ADITIVO PARA RAD]ADOR - 01 LITRO

Descrição: Aditivo para radiador, concentrado,
caminhóes e maquinas, contendo aditivos
conservação.

800

para veículos,
especiais para

FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO

Descrição: Trata-se de um produto químico a base de
polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado para proteger
as partes internas e metálicas do motor. Além de garantir o
resfriamento dos componentes do propulsor, o aditivo também
auxilia no equilíbrio da temperatura do bloco.

800

04

,riorô5 4i ,0 'Füfa íJire taa]ai ,",+llín) e ;alii)c1tl1 . at inAo dó SF,NHCP íêt ;sio

Rua Rio Vermelho s/n - Centro - km 100, CEP: 68524,000 - Eldorado do Caraiás/pA

01

t
{
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Descrição: O produto é formulado especialmente para sistema

hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando mais

seguranÇa nas frenagens o produto segue especificações das

normas NBR e SAE.

GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE O1 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter

lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos

e também das articulações de chassis automotivos.

óuo r-ugRrRcANTE srNTETrco eARA MoroRES FLEX (Apr sJ-4
sAE) 5W30 EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descriçâo: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do
refino do petróleo mais aditivos.

650

07

05

06

08

10

GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Obrigado possui em sua composição óleo, espessantes,

aditivos de extrema pressão e partículas finas de grafite.

GRAXA PARA CHASSI . TAMBOR DE 20 KG

Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter
lubriÍicante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos

e também das articulações de chassis automotivos.

ór-Eo r-ugnrrrcANTE eARA MoroREs FLEx (Apr sJ-4 sAE) 20wso
EMBALAGEM DE 01 LITRO

Descrição: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do
refino do petróleo mais aditivos.

óuo rsw-ao - TAMBoR 20 LrrRos (pRrMElRA LINHA)

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros), lubrificante
mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência,

superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições

severas, exiqindo lubrificantes com o nÍvel de desempenho API CH-4

ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-40Classificação:- API CH-4-

Volvo VDS ll- MB 228.

300

190

220

690

600

09

óteo r sw-+o - TAMBoR 20 LrrRos (SEGUNDA LINHA) 39011

Y

a{{



DescriÇão: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros), lubrificante
mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência,

superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições
severas, exigindo lubrifícantes com o nível de desempenho API CH-4

ou inferiores.Visacosidade:SAE 15W-40Classificação:- API CH-4-

Volvo VDS ll- MB 228.

óleo ao - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificantê Mineral 40 (20 Litros), lubrificante
mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência,

superalimentados ou turboa limentados, que operem em condiçôes

severas, exigindo lubrificantês com o nível de desempenho API CH-4

ou inferiores.

ót-Eo so APr GL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Minêral 90 (20 Litros), lubrificante
mineral de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões

210 /

:

12

13

14

15

óLeo oa HLP - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral SAE 68 (20 Litros), lubrificante
mineral multiviscoso para uso em sistemas hidráulicos de alta

pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrlficação de

sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios gue operem em
condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e
pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos industriais,
veiculares entre oirtros.

óLeo ssw-r+o Apr GL-s - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Lubrificante formulado com básicos parafínicos e aditivos
de extrema pressão destinados a oferecer superior proteção às
engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas

áreas onde estão localizadas grandes cargas de choque e pressões

elevadas, indicados para caixas de transmissão manual, diferencial,
redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus,
caminhões, tratores, máquinas de construção e implementos
agrícolas, sempre que solicitado iubrificante com classifícação de

todo serviço API GL-s.

220

250

350 /

Y

;{{

í{{
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automotivas, mecânlco, deferente, convencional, tomada de força de

tratores, redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial a base de
fios de algodão para retenção de líquidos como óleos, limpeza de
peças e mãos.

460ESTOPA - O1 KG

16

17

'18

19

óteo row-go nPr - TAMBoR 20 LrrRos

Descrição: Óleo Lubrificante mineral multifuncíonal de alto
desempenho, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores
(UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover
elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e
cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em
freios. lndicado também para uso transmissões do tipo powershift
ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e

sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que
equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras,
empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos
pesados (off-road).

ót.eo orseHeilpANTE - soo ML (UNTDADE)

Descrição: Produto que tenha uma formulação especial a base de
Óleo Mineral/Vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como
desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação
anticorrosiva. Conta tan'tbém com alto poder de aderência criando
uma barreira duradoura e eficiente contra a umidade, cobrindo uma
grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e até
mesmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos
enferrujados.

óLeo so lpl GL-s - 01 LrrRo

Descrição: Óleo Lubrificante Mineral B0 (01 Litro), lubrificante mineral
de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões
automotivas, mecânico, con'rencional, diferencial e caixa de
marchas.

280

360

260

t
{
{

Í{
1
':

.

I{.l{{
a

i

20 ólro zr - soo ML 280



Descrição: Óleo dois têmpos é fundamental para que o motor não

sofra sérios danos. Um de seus principais benefícios é a capacidade

de prolongar a vida útil do molor e mantê-lo limpo por

mais tempo, API TC, JASO FD (FB) e ISO L-EGD, que possuem

pacotes de aditivos que garantem compatibilidade ao se misturar

com combustível e aditivos para garantir um nível de performance ao

motor antFdesgaste ê limpeza.

óleo ar 2ow-so - 01 LtrRo

Descrição: Combinação óleos minerais altamente' refinados e de

qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar

ótima limpeza do motor, proteção contÍa o desgaste e proteção

contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a

proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.

21 690

Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;

)4rr^"
}/BRA6JASY RROS

Coordenadora de Compras

Porta ria : n"- i.O3 I 2O22-G AB

ffiE;pi,

01-6
PECAS E IMPLEMENTOS

AGRICOLA LTDA
Rod. Br 155 N 50 km 'tOO Novo EldoÍado

2t

r CeÊ 68.524-000f- elooRnoo oos-ceiralas , pa 
-l



p;q: 1 le 1 úi!.Zit 2:/tiL/;L)1 :s ti:1ri:l:
rrB PtcÀs E rtapr,tlGfros ÀRrcll.À - 35 . 97? .500/0001-62

ROD BR 155 - NOVO ET DORÀDO - EIDORÀDO DOS CÀRÀiIÀS/pÀ - 68524_000 ( 94\ 9754_5962 / 94 gg23O_4T5A _

C].iônTê : 136-PRÊFEITURÀ MI,NTCTPÀI DE ELDOR,ÀDO Do
Tele fone : -
EndeTecÔ:RUÀ DÀ RODOVIÀRIA-30-CENTRO
EI,DORÀDO DOS CÀRÀJÀS /PÀ- 68 52 4 -OOO

obs. :

CÀRÀJÀS

ORÇÀ},ÍENTO

cpf/Cnpi : B4 .139. 633/0001-75
E-Mail :

Datat 23/O5/22 as Lêt10

Numero:5035

Vendêdor:SERGIO ANDRE

I

Codigo Produto Rêfêrênci ã IrN Qtde Unitario Pr. Einal TotaI
t5 41
30 00
2013
3880
2145
1592
3128
3722
30 03
122
31-l 9

3H
7225
3940
1724
3006
2L54
3802
2612
10 04

ÀRLA 32 0X 20 rrs
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AGRICOLA LTDA
Br 155 N 50 km 100 Novo Eldorado

CeÊ.68.524-000
ELOORADO DOS CARAJÁS / PA J

subtotâl : L.544.157, 40

TotaL:1.467.520,10

ItênÊ.: 21 Vol.(Êi.: 8SS0 Pêsô: 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS

ESDOQUE CONTORME À DISPONIBILIDÀ,DE DO DIÀ
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