
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

GABINETE DA PREFEITA 
 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 

CNPJ 34.670.976/0001-93 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO: 
 
1.1 A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para 
fornecimento de lubrificantes em geral, para manutenção da frota de veículos 
pertencentes às Secretarias Municipais da Prefeitura de Cumaru do Norte – PA, 
conforme em anexo. 
 
2. DO FUNDAMENTO LEGAL: 
 
2.1 O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências previstas neste 
Termo. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA: 
 
3.1 tendo em vista atender à demanda das Secretarias Municipais desta Prefeitura. 
Sendo que os veículos se deslocam rotineiramente para áreas rurais e Municípios 
Vizinhos e a necessidade de manutenção para proporciona assim a continuidade e 
a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de Cumaru 
do Norte – PA.   
 
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Item Descrição               UND QTD 
1 ADITIVO PARA RADIADOR SV 120 

  anticorrosivos sintetizados de alta condutuvidade 

  termica para motores a gasolina. 

  Marca:                   

2 ESTOPA AZUL COMUM C/25KG FD 40 

  A estopa é a parte grossa que fica do asseio do linho. Estopa é um produto derivado 

  do linho, 

   sendo aproveitada de diversas formas, nomeadamente em cordoaria 

   em calafetagem de navios e de tubagens. 

  Marca:                   

3 ESTOPA DE PANO COSTURADO C/10KG FD 52 

   Estopa De Pano Costurado, Trapo de malha colorido costurado 100% algodão   

  Ideal  

  para limpa  a parte grossa que fica do asseio do linho.  sendo aproveitada de 

  diversas  

  formas, nomeadamente em cordoaria, em calafetagem de navios e de tubagens  

  Marca:                   

4 FLUIDO PARA FREIO DOT3 500ML. UN 145 

  Fluidos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em 

  sistemas hidráulicos de frenagem 

   em veículos dos mais variados tipos (desde bicicletas até caminhões pesados), 

  possuindo características 

   específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo. 

  Marca:                   

5 FRUIDO PARA FREIO DOT4 500ML UN 145 
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  Fluidos de freio são um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em 

  sistemas hidráulicos de frenagem 

   em veículos dos mais variados tipos (desde bicicletas até caminhões pesados), 

  possuindo características 

   específicas para este fim, como baixíssima compressibilidade e altíssimo  

  Marca:                   

6 GRAXA LUBRIFICANTE BALDE 20KG BD 47 

  Graxa lubrificante a base de sabão de litio para  

  lubrificação de cubos e rolamentos -Grau NLGI 2 

  Marca:                   

7 OLEO LUBRIFICANTE 20W50/1 LITRO. UN 165 

  Óleo lubrificante mineral multiviscoso especialmente formulado para uso em 

  motores a gasolina, etanol, flex e GNV, com mais de 100.000 km de uso, inclusive 

  os utilizados continuamente. Proporciona maior proteção ao motor, redução nos 

  vazamentos, no consumo de óleo e na formação de depósitos. Pode ser usado em 

  substituição aos óleos de nível de desempenho API SG, SH e SJ. 

  Marca:                   

8 ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T - 200 ML UN 75 

  Para motores 2T de motocicletas, motonetas, motosserras e ciclomotores 

  refrigerados a ar, movidos a gasolina, que recomendem o uso de produtos com as 

  suas caracterÃsticas. 

  Marca:                   

9 ADITIVO LIMPA RADIADOR 200ML UN 110 

  LIMPA RADIADOR é aditivo que limpa o sistema de arrefecimento, eliminando a 

  ferrugem, resíduos de óleo, lodo e oxidação. 

  Ajuda a restaurar a eficiência do sistema, evitando superaquecimento, causado por 

  impurezas ou entupimentos. 

  Não prejudica o alumínio, ferro, aço, borracha, latão, cobre e soldas. 

  Indicado para promover a limpeza do radiador e todo o sistema onde circula o 

  liquido de arrefecimento, desincrusta e elimina as impurezas como oxidações, 

  ferrugem e lodo. Aumentando a eficiência de troca térmica do sistema de 

  refrigeração do motor. 

  Marca:                   

10 OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL 20 LT. BD 71 

  para motores diesel operando em condições 

   de serviços pesado. 

  Marca:                   

11 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CF 20LT BD 190 

  multiviscoso, desenvolvidos especialmente para motores a diesel  

  turbinados ou aspirado que operam em altas temperaturas 

   e cargas elevadas 

  Marca:                   

12 OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 20LT BD 150 

  para engrenagens automotivas recomendado para diferenciais convencionais, 

   transmissões e caixa de direção de automoveis utilitario e caminhões. 

  Marca:                   

13 OLEO HIDRAULICO TIPO ATF 20LT BD 135 

  Oleo hidraulicos tipo ATF dexron II recomendado para lubrificação 

  de transmissores, automaticos sistema hidraulicos.  

  Marca:                   

14 OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API SF 20LT LT 200 

  para motores diesel operando em condições 

   de serviços pesado 
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  Marca:                   

15 ADITIVO PARA RADIADOR 1 LIITRO UN 30 

  anticorrosivos sintetizados de alta condutuvidade 

  termica para motores a gasolina. 

  Marca:                   

16 GRAXA LUBRIFICANTE 170KG BD 27 

  Graxa lubrificante  a base de sabão de calcio para lubrificcação 

  de pinos e articulações de chassis grau NLGI 2. 

  Marca: 
 
 
 
 

                  

17 OLEO LUBRIFICANTE 25W50/1LITRO. UN 80 

  Óleo de Motor 20w50 API SL Mineral 

  Produto genuíno original  

  Marca:                   

18 OLEO LUBRIFICANTE 68 20 LT. BD 100 

  para sistema hidraulicos desenvolvidos especialmente para aplicação em 

  equipamento que operam em condições de serviços leve a moderado,para uso em 

  pistões hidrauliscas de caminhões. 

  Marca:                   

19 OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W API CF 20LT BD 35 

  monoviscoso para motores diesel operando em condições 

   de serviços pesado para aplicação em sistema hidraulicos. 

  Marca:                   

20 OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 20LT BD 30 

  para transmissão e trem de força -para uso em moto niveladora 

   cat c 312-D em eixo tander comados finais fluido para 

   transmissões e sistemas de freios. 

  Marca:                   

21 OLEO LUBRIFICANTE SAE 85 W 140 API GL-5 20 LT. BD 45 

  para engrenagens automotivas recomendados para diferenciais  

   convecionais transmissões  e caixa de direção de automveis 

   utilitarios e caminhões. 

  Marca:                   

 
5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 
5.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do 
pagamento das obrigações decorrentes desta licitação estão alocados na Certidão 
emitida pelo Setor de Contabilidade. 
 
6. CRITERIO DE JULGAMENTO: 
 
  a) dever se a fornecer produtos conforme descrição neste termo, devendo sempre 
ser de ''PRIMEIRA QUALIDADE”; 
 
b) Descrição completa; 
  
 
c) Prazo de validade (fabricante); 
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d). Os    produtos    deverão    estar embalados nos seus respectivos originais.  
 
7. PRAZO PARA ENTREGA: 
 
7.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade e solicitação do setor de 
compras, e a CONTRATADA terá um prazo máximo de 1 (um) dias úteis para a 
entrega, a contar do recebimento da requisição devidamente assinada. E correrão 
por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, transportes, 
fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes a entrega dos 
produtos. 
 
8. PRAZO DA PROPOSTA: 
 
8.1 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados 
da data da abertura dos envelopes.  
 
9. FORMA DE PAGAMENTO: 
 
9.1 O prazo de pagamento dos produtos será de no máximo 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva 
documentação legal (NF), devidamente atestada pelo Setor de Compras. 
 
10.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

• Comunicar ao licitante vencedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com 
a aquisição dos produtos;  
 

•  Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que o licitante vencedor entregar fora 
das especificações contidas nos itens deste Termo de Referência; 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR: 

• Cumprir fielmente o que estipula este Termo de Referência e o Edital de 
Licitação;  
 

• Correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagens, seguros, 
transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 
decorrentes a entrega dos produtos;  
 

• Retirar, transportar, substituir, reparar, corrigir e remover, às suas expensas, 
no todo ou em parte, os produtos em que se verifique danos em decorrência 
do transporte, avarias e/ou defeitos, bem como providenciar a substituição 
dos mesmos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir 
da notificação efetuada pela Organização. 

 
CLEUSA TEMPONI 

Prefeita de Cumaru do Norte 

 


		2018-04-18T18:05:29-0300
	CLEUSA GONCALVES VIEIRA TEMPONI:51979209200




