PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA
DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO
PORTO FERREIRA

Processo n° 882/2020
Pregão Eletrônico nº. 03/2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Senhora CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA, na qualidade de Autoridade
Competente em exercício, e por delegação de competência prevista no Decreto
Municipal nº. 1245/2020, fundamentada nos elementos constantes dos autos do
processo da licitação em epígrafe e acolhendo o julgamento da Pregoeira, CLÁUDIA
FERNANDA HISSNAUER, HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, conforme
abaixo discriminado.
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Especificação

Cola especifica para borracharia, para remendo frio, tipo
(cola) Cimento vulcanizante CV 02
Fluído para Radiador composto de base aditivos
Anticorrosivo. Fluido para radiador; composto de base
aditivos anticorrosivos, boratos, silicatos, corante,
Frasco 1
veiculo, biodegra forma 4% do volume do reservatório,
litro
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; fornecido em frasco plásticos com 1 litro.
Balde de 03 Gel desengraxante para borracharia (para limpeza das
kg
mãos)
Graxa Lubrificante Industrial NGLI2, base Sabão Cálcio,
tambor 170Kg. Para pinos e articulações automotivos;
Tambor 170 composto de base de sabão de cálcio; grau nigi – 2; ponta
kg
gota mínimo 95 grau célsius, penetração trabalhada 60x
máxima a 25 graus célsius de 285mm/10; cor castanho;
embalagem com 170Kg.
Tubo 73
Junta liquida, tipo cola branca semisecativa, para motor
gramas
Óleo lubrificante Automotivo , SAE SF 20W40, balde de
20 litros, formulado a partir de óleos minerais de petróleo
do tipo parafínico, devidamente refinado, compostos de
Balde 20
hidrocarbonetos dos tipos alcanos e cicloalcanos, com
litros
teores menores de hidrocarbonetos aromáticos; e com
aditivação
específicas
para
atendimento
das
características de desempenho
Óleo lubrificante para motores a Diesel, semissintético
Balde 20
10W40
recomendado para o motores VW MAN (
litros
homologado pelo fabricantes do equipamento, VW
caminhões)
Frasco de Silicone líquido para lubrificação de canaletas de vidros,
100 ml
limpeza e manutenção interna, em frasco
Balde de 03 Vaselina solida industrial especifica para borracharia
kg
(montagem de pneus)
Óleo lubrificante industrial para compressores, grau iso
Frasco 1
150 compressores rotativos ou alternativos de ar, hélio,
litro
nitrogênio, gás carbônico e outros gases; grau iso 150;
densidade mínimas: 0,8926; ponto de fulgor 274 c; ponto
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Valor
Unit.
R$ 45,95

R$ 14,98

R$ 39,80

R$
1.149,98

R$ 10,59

R$
219,90

R$
299,69
R$ 8,66
R$ 33,10
R$ 17,35
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de fluidez -18 c; viscosidade 40 grau c 143,3 cst;
viscosidade 100 grau c 14,38 cst; índice de viscosidade
98;
anticorrosivo,
antidesgaste,
antiespumante,
antioxidante, detergente, dispersante.
Pasta para limpeza, creme desengraxante para limpeza
das mãos, frasco plástico com 500 gramas, sem agredir
a pele (remoção de sujeira de graxa e óleo, fuligem,
Frasco de
colas, etc.) água purificada, lauril éter sulfato de sódio,
500 gramas
pirofosfato dissodico; produto sujeito a verificação no ato
da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela
Anvisa.
Redutor de NOX, Arla 32, catalizador de veículos
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), níquel (&lt;0,1mg/kg; ppm),
magnésio (&lt;0,1mg/kg; ppm), sódio (&lt;0,1mg/kg;
Balde 20
ppm),
potássio
(&lt;0,1mg/kg;
ppm),
alumínio
litros
(&lt;0,1mg/kg; ppm); alcalinidade com nh3 de 0,2%m;
refração: 1,3829 (aprox), massa esp.de 1090kg/m3 ambs
a 20graus (aprox); redutor de poluição, tecnologia scr
(redução catalítica seletiva); iso 22241 e nbr 14725,
empresa autorizada pela anp para exercício da atividade;
em embalagem apropriada, conforme portaria Inmetro
139/2011 - código: 3469.
Frasco 01 Óleo lubrificante automotivo; para câmbio e diferencial;
litro
tipo 75 W 80
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R$ 7,35

90
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R$ 52,99

79

DIVERSOS

R$ 25,70

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 16.675.651/0001-11

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.

Porto Ferreira, 03 de março de 2020.

Carla Renata Hissnauer de Souza
Autoridade Competente
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