ATA DA SESSAO POBLICA DO PREGAO
Dependencia: MUNICIPIO DE IPUEIRAS -MUNICIPIO DE IPUEIRAS -(C

Licitagao: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE IPUEIRAS / N° Processo: 007/22-PE-DIV)

as 09:01 :19 horas do dia 03/02/2022 no enderego PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA
MATOS, 01, bairro CENTRO, da cidade de IPUEIRAS -CE, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeagao, para realizagao da Sessao Publica de Licitagao do Pregao
N° Processo: 007/22-PE-DIV -2022/007/22-PE que tern por objeto REGISTRO DE PRECOS
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE OLEOS PARA MOTORES E
LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE

n

ipuEIRAs-cE.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes pregos:
Lote (1) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L

Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 Iitros. De melhor

qualidade ou equivalente.
Data-H
2217:

MENT

DAVID ELIA

lMENT

MARTIN

RMM

2217:17:

EIRELI

Lote (2) -OLEO 15W40 -GASOLINA 1 L

A

Especificagao : Oleo lubrificante l5w40 API SL motor a gasolina, com 1 litro. De melhor
qualidade ou equivalente.

DAVID ELIA

A CAVAL

MENT
lMENT

27/01/202217:17:56:569 ARTHUR M MORORO MARTIN

COMBUSTIVEIS EIRELl

75.000

Lote (3) -OLEO LUBRIFICANTE 5W-30 SINTETICO GASOLINA 1 L

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE API SN/CF SAE 5W30100°/o SINTETICO DE ALTO
DESEMPENHO, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM NIVEL DE DESEMPENHO ACEA C3A3/84 -EMB. 01 LITRO

Fornece

Data-Hora
02/02/202217:03:36:064 DAVID ELIAS D
03/02/2022 08: 14:44:382

NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

ALVES D0 NASCIMENTO LTDA

Lote (4) -OLEO LUBRIFICANTE 0W-20 SINTETICO GASOLINA 1 L

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE 0W-20 SINTETICO GASOLINA 1 L

Fornecedor

Data-Hora

02/02/202217:03:36:064 DAVID ELIAS DO NASCIMENT
03/02/2022 08: 15:

EUGENl

ALVES DO NA

E SA CAVALCANTE

IMENTO LTDA

27/01/202217:17:56:569 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI

Lote (5) -FLUIDO PARA RADIADORES
Especificagao : FLUIDO PARA RADIADORES -FLUIDO SINTETICO PARA USO EM

SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEicuLOS AUTOMOTIVOS.
Fornec®d

Data-Hora
02.10212 2217:03:36:064
2/2022 08: 15: 13:961

DAVID ELIAS DO NAS

IMENTO E SA CAVALCANTE

10.128

49.962

GENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
STIVEIS EIRELl

27/01/202217:17:56:569 ARTHUR M MORORO MARTINS

Lote (6) -OLEO HIDRAULICO 68 20L

Especificagao : 6leo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condig6es severas

de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que
evitam o desgaste e a corrosao das peeas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante

resistencia a oxidaeao e a formagao de espuma.

DAVID ELIA

lMENT

lMENT

27/01/2 2217:2

RMM

MARTIN

Lote (7) -OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L

Especificaeao : OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L

MENT
MENT
2217:25:25:987

R M MOR

MARTIN

EIRELl

Lote (8) -6LEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L
Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L
Data-Hora
2/202217:04:51 :17

03/02/2022 08: 15:47: 1

Forn®
DAVID ELIAS D

ENIO ALVE

NASCIMENTO E

AVALCANTE

DO NASCIM

27/01/202217:25:25:987 ARTHUR M MORORO MARTIN

COMBUSTIVEIS EIRELl

Lote (9) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L

Fornecedor

Data-Hora

02/02/2022 17:04:51 : 175 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

03/02/2022 08: 15:56:986 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
27/01/202217:25:25:987 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

Lote (io) -OLEO DE DiREeAo ATF 2OL

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e diregao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativaeao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de veiculo e que atenda a

recomendagao da anp - agencia nacional de petr6Ieo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros
Forn®cedor

Data-Hora

02/02/2022 17:04:51 : 175 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

87.466

03/02/2022 08: 16:06:026 EUGENIO ALVES DO NAS lMENTO LTDA

102.600

27/01/202217:25:25:987 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI

64.980

Lote (11) -ARLA 32

Especificagao : reagente usado juntamente com o sistema de Redueao Catalitica Seletiva
(SCR) para reduzir quimicamente as emiss6es de 6xidos de nitrogenio presentes nos gases
de escape dos veiculos a diesel. Galao 20 Iitros

DAVID ELIA

MENT
lMENT

2217:

RMM

MARTIN

Lote (12) -OLEO DE FREIO DOT4

"Especificagao : sintetico de alto desempenho, para sisstemas de freio a tambor e a disco, e

a

como fluido hidraulico no acionamento de embreagens. Atende as exigencias das
especificag6es SAE J 1703, FMVSS 0116 DOT3, DOT4. Embalagem de 500ml
''

2/202217:29:1

DAVID ELIA

IMENT

03/02/2022 08: 16:58:219 EUGENIO ALVES DO NA CIMENTO LTDA
27/01/202217:33:05:579 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

Lote (13) -ESTOPA
"Especificagao : MATERIAL: Fio de Algodao Puro, APLICACAO: Limpeza e Polimento,

UNID. DE MEDIDA: Quilograma (Pacotes de plastico transparente de lkg/estopa na cor
branca).
I

Data-Hora

Fornecedor

\-\

\

Lote (14) -GRAVA PARA CHASSI COM 20L

Especificagao : Graxa a base de calcio, hidrorepelente, fabricada com 6leo lubri
froi'ri

alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e grande adesividade. Recomendada para
lubrificaeao das articulag6es de chassis de caminh6es, autom6veis, tratores, motocicletas,

maquinas agricolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para
trabalhos em temperaturas nao superiores a 80°C. E tambem utilizada em industrias

pesadas, tais como mineragao, laminagao de ago e metais nao ferrosos, manufatura de
produtos qufmicos e usinagem de metais.20 quilos
Forn®codor

Data-Hora

02/02/202217:29:10:909 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVAL

ENIO ALVES DO NASCIMENT0 LTDA

03/02/2022 08: 17:25: 180
27/01/202217:33:05:579

RMM

RORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

25.500

Lote (15) -OLEO MOTOR 2 TEMPOS

Especificaeao : Oleo lubrificante mineral de alto desempenho para motores 2 tempos ....

Indicado na proporeao de 1 :50 e periodos de descarbonizaeao de 600 horas de operagao,
prolongando os intervalos entre as descarbonizag6es dos motores, proporcionando elevada
produtividade e redugao dos custos operacionais e de manuteneao. -unidade com 500ml

DAVID ELIA

IMENT

AVALCANTE

IMENT
RMM

2217:

MARTIN

EIRELl

Lote (16) -OLEO HIDRAULICO 10W 20L

ft

Especificagao : OIeo para conversores de torque e sistemas hidraulicos de escavadeiras e
maquinas fora de estrada, que atende a especificagao ALLISON C-3. Evita o desgaste e a
corrosao das pegas lubrificadas, com grande resistencia a formagao de espuma. Descrigao
tecnica: Classificagao:ALLISON C-3 Viscosidade:SAE 10W
a-Hora
02/02/2022 1 :59:43:4

DAVID ELIAS DO NAS

ENIO ALVES DO NA

03/02/2022 08:18:09:
27/01/202217:39:58:861

IMENT

AVALCANTE

lMENTO LTDA

ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

28.500

Lote (17) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L -COTA RESERVADA
Especifica9ao : Oleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 Iitros. De melhor
qualidade ou equivalente.
a-Hora

Forno

02/02/202216:59:43:489 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

Lote (18) -OLEO HIDRAULICO 68 20L -COTA RESERVADA

\_..-

_ _ _ eT_

::Pper:jsfiscaao9ae°t::I::r:i:::::i:r°mpu:::osj::emm:.Se::d:aa:'[j::sS::reafi:np]::esmeeaT]t:v°onsd:9s¥:asfrE==
evitam o desgaste e a corrosao das peeas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante

resistencia a oxidagao e a formagao de espuma.
Fornecedor

Data-Hora

02/02/202216:59:43:489 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

29.970

03/02/2022 08: 18:38:457 EUGENIO ALVES DO NA CIMENTO LTDA

46.800

27/01/202217:39:58:861

24.570

ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

Lote (19) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L - COTA RESERVADA

fl

Especificagao : 6LEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L
Data-Hora
02/02/202216:59:43:489 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

34.512

03/02/2022

30.600

8: 18:50:836

27/01/202217:39:58:861

EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA

ARTHUR M MOROR0 MARTINS COMBUSTIVEl

23.766

EIRELl

Lote (20) -C)LEO DE DIRECAO ATF 20L - COTA RESERVADA

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e diregao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativagao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principals montadoras de ve[culo e que atenda a

recomendaeao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros

DAVID ELIA

lMENTO E
lMENT

RMM

MART

Ap6s a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores pregos:
Lote (1) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L

Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor
qualidade ou equivalente.
rnecedor

Data-Hora
3/02/2022 09:22:14:531

R M MORORO MARTIN

OMBuSTIVEl

Lance
EIRELl

03/02/2022 09:04:50: 160 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

137.418

Lote (2) -OLEO 15W40 -GASOLINA 1 L

Especifica9ao : Oleo lubrificante 15w40 API SL motor a gasolina, com 1 litro. De melhor

04/02/2022
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qualidade ou equivalente.
rnecodor

Data-Hora

03/02/2022 09:27:39:744 ARTHUR M MORORO MARTINS

MBUSTIVEIS EIRELI

03/02/2022

A CAVAL

:53:732

DAVID ELIAS D

lMENT

Lote (3) -OLEO LUBRIFICANTE 5W-30 SINTETICO GASOLINA 1 L

Especificaeao : OLEO LUBRIFICANTE API SN/CF SAE 5W301000/o SINTETICO DE ALTO
DESEMPENHO, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM NIVEL DE DESEMPENHO ACEA C3A3/84 -EMB. 01 LITRO
Data-Hora

Lance

Forn®

03/02/2022 09:24:56:690 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBU TIVEIS EIRELl
03/02/2022 09: 14:37:930 DAVID ELIAS DO NASCIMENT

A

20.000

E SA CAVALCANTE

::tpeetc|:c-a:::oOLLUEBOR|FJ:£rFT:AONWT-:oO#2:Es|'NCTOE:,:sOo:ANSAotL[NA I L
Data-Hora

Fornoc®dor

03/02/2022 09:27:08:496 ARTHUR M MOROR0 MARTINS C

Lance
MBUSTIVEIS EIRELI

02/02/202217:0 :36:064 DAVID ELIAS DO NA CIMENTO E SA

21.708

Lote (5) -FLUIDO PARA RADIADORES
Especificagao : FLUIDO PARA RADIADORES -FLUIDO SINTETICO PARA USO EM

SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS.

:24: 11 :2

RMM
DAVID ELIA

MART
MENT

Lote (6) -OLEO HIDRAULICO 68 20L

a

Especificacao : 6leo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condig6es severas
de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que

evitam o desgaste e a corrosao das peeas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante

resistencia a oxidagao e a formagao de espuma.

03/02/2022

:22:47:024

R M MORORO MARTIN

TIVEIS EIRELl

03/02/2022 09: 12: 16:960 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

Lote (7) -OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L

Especificaeao : OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L
Data-Hora
03/02/2022 09:25:43: 138 ARTHUR M MOROR
03/02/2022 09: 16: 14:986 DAVID ELIAS DO NA

Fornecedor
MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

lMENTO E SA CAVALCANTE

Lance
65.000

Lote (8) -6LEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L

t `~. _Jfty9 ---- ;

Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L

_---g- ,

Fornecedor

Data-Hora

03/02/2022 09:23:21 :282 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl
03/02/2022 09: 17: 10:677 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

Lote (9) -6LEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L
Especificaeao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L
Lance

Forn®codor

Data-H

03/02/2022 09:27:22:737 ARTHUR M MORORO MARTINS

OMBUSTIVEIS EIRELl

67.000

02/02/2022 17:04:51 : 175 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

Lote (10) -OLEO DE DIRECAO ATF 20L

A

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e direeao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativagao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de veiculo e que atenda a

recomendagao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros
Fornecodor

Data-Hora
03/02/2022 0

: 19:01 :51

ARTHUR M MORORO MARTIN
DAVID EL

MBUSTIVEIS EIRELl

lMENT

Lote (11) -ARLA 32

Especificagao : reagente usado juntamente com o sistema de Redugao Catalltica Seletiva

(SCR) para reduzir quimicamente as emiss6es de 6xidos de nitrogenio presentes nos gases
de escape dos veiculos a diesel. Galao 20 litros

RMM

DAVID ELIA

MART
lMENT

Lote (12) -OLEO DE FREIO DOT4

"Especificagao : sintetico de alto desempenho, para sisstemas de freio a tambor e a disco, e
como fluido hidraulico no acionamento de embreagens. Atende as exigencias das
especificae6es SAE J 1703, FMVSS 0116 DOT3, DOT4. Embalagem de 500ml
I

Data-Hora

03/02/202210:00:54:178 ARTHUR M MOROR0 MARTIN

02/02/202217:29:10:909 DAVID ELIA

Lance

Forn®c®dor

DO NASCIMENT

COMBUSTIVEl

EIRELI

22.930

E SA CAVALCANTE

Lote (13) -ESTOPA
"Especificagao : MATERIAL: Fio de Algodao Puro, APLICAeAO: Limpeza e Polimento,

uN|D. DE MEDIDA: Quilograma (Pacotes de plastico transparente de lkg/e:¥P? TaLffL ';:,'

?ranca)

`` \ ~_~er~ ,
\``..``

Data-Hora

Forne

,lq,i#ifi

`J``

Lance

27/01/202217:33:05:579 ARTHUR M MORORO MARTIN

02/02/2022 17:2 : 1 0 : 909 DAVID ELIAS DO NA

S

MBUSTIVEIS EIRELl

lMENTO E SA CAVALCANTE

Lote (14) -GRAXA PARA CHASSI COM 20L

Especificagao : Graxa a base de calcio, hidrorepelente, fabricada com 6leo lubrificante de

alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e grande adesividade. Recomendada para
lubrificagao das articulag6es de chassis de caminh6es, autom6veis, tratores, motocicletas,

maquinas agricolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para
trabalhos em temperaturas nao superiores a 80°C. E tambem utilizada em industrias

a

pesadas, tais como mineragao, laminagao de ago e metais nao ferrosos, manufatura de
produtos qufmicos e usinagem de metais.20 quilos
Forn®codor

Data-Hora

Lance

R M MOROR0 MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

03/02/202210:00:35:127

02/02/202217:29:10:909 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

47.175

Lote (15) -OLEO MOTOR 2 TEMPOS

Especificagao : Oleo lubrificante mineral de alto desempenho para motores 2 tempos ....

Indicado na proporeao de 1 :50 e perlodos de descarboniza?ao de 600 horas de operaeao,

prolongando os intervalos entre as descarbonizag6es dos motores, proporcionando elevada
produtividade e redugao dos custos operacionais e de manutengao. - unidade com 500ml

RMM

2217:2

DAVID ELIA

MENT

Lote (16) -OLEO HIDRAULICO 10W 20L

Especificagao : Oleo para conversores de torque e sistemas hidraulicos de escavadeiras e
maquinas fora de estrada, que atende a especificaeao ALLISON C-3. Evita o desgaste e a

corrosao das pegas lubrificadas, com grande resistencia a formagao de espuma. Descrigao
tecnica: Classificagao:ALLISON C-3 Viscosidade:SAE 10W
Data-H
03/02/2022 09: 0:43:931 ARTHUR M M
02/02/202216:59:43:489 DAVID ELIAS DO NA

Fornocodor
MARTIN
IMENT

Lance

OMBUSTIVEIS EIRELl

E SA CAVALCANTE

Lote (17) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L -COTA RESERVADA
Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 AP[ CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor

qualidade ou equivalente.

Lote (18) -OLEO HIDRAULICO 68 20L -COTA RESERVADA

-err-',---_

seckh!-*,¥,,,`+,
Especificagao : 6Ieo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condi ;`de:|s-;
de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que
evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante

resistencia a oxidagao e a formagao de espuma.
Fornecedor

Data-Hora
03/02/2022 09:51 :04:636

R M MOROR

22 09:52:53:444 DAVID ELIAS D

MARTINS COMBuSTIVEIS EIRELI

NASCIMENTO E SA

AVALCANTE

24.100

Lote (19) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L - COTA RESERVADA
Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L
Lance

Data-Hora
03/02/2022 09:55:23: 149 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

21.675

02/02/202216:59:43:489 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

34.512

Lote (20) -OLEO DE DIRECAO ATF 20L - COTA RESERVADA

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e direeao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativagao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de veiculo e que atenda a

recomendagao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros

RMM
DAVID ELIA

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor prego. Ap6s confirmada a habilitaeao da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor prego, quanto ao objeto

bern como quanto a compatibilidade do prego apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contrataeao, o Pregoeiro decidiu:
No dia 03/02/2022, as 09:27:01 horas, no lote (1) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L

Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor

qualidade ou equivalente. - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteragao foi o seguinte: Atualizacao efetuada -servidor: pxloaop00002_multisalas-02. No
dia 04/02/2022, as 11 :06:21 horas, a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :06:21 horas, no lote (1) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L

`

`-.'}.`

.\

,

L

;-..I

J.','\f``;/`.'.
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` `±

Especificagao

!f.-.`

Oleo lubrificante 15w4o Apl cH4 motor a disei, com 2o iifratsr SD# -rj'

qualidade ou equivalente. - a situaeao do lote foi alterada para: declarad&vLgpedBr:=| ,``
motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade\bQQ]`i+,9:`¥qu£.Lr'
e com a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI

vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as 12:59:49 horas, a situagao do lote foi
finalizada.

No dia 04/02/2022, as 12:59:48 horas, no lote (1) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L

Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor

qualidade ou equivalente. - a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da
alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocat6rio e

legislaeao pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares
Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.

No dia 04/02/2022, as 12:59:48 horas, no lote (1) -6LEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L
Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor

qualidade ou equivalente. - pelo criterio de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da
licitagao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor
R$ 104.720,00.

No dia 03/02/2022, as 09:32:35 horas, no lote (2) -OLEO 15W40 -GASOLINA 1 L
Especifica9ao : 6leo lubrificante 15w40 API SL motor a gasolina, com 1 litro. De melhor

qualidade ou equivalente. - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteragao foi o seguinte: Atualizagao efetuada -servidor: pxloaop00002 multisalas-02. No
dia 04/02/2022, as 11 :06:50 horas, a situaeao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :06:50 horas, no lote (2) -OLEO 15W40 -GASOLINA 1 L

Especifica?ao : Oleo lubrificante 15w40 API SL motor a gasolina, com 1 litro. De melhor

qualidade ou equivalente. - a situagao do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0
motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital
e com a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI

vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:00:19 horas, a situagao do lote foi
finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:00:19 horas, no lote (2) -OLEO 15W40 -GASOLINA 1 L
Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API SL motor a gasolina, com 1 litro. De melhor

qualidade ou equivalente. - a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da
alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocat6rio e

legislagao pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecllia Gabriely Soares
Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
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Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API SL motor a gasolina, com 1 litrOi Dem

qualidade ou equivalente. - pelo criterio de menor preeo, foi adjudicado o objeto
licitaeao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com`a
R$ 55.000,00.

No dia 03/02/2022, as 09:28:45 horas, no lote (3) -OLEO LUBRIFICANTE 5W-30
SINTETICO GASOLINA IL

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE API SN/CF SAE 5W30100% SINTETICO DE ALTO
DESEMPENHO, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM NIVEL DE DESEMPENHO ACEA C3-

A3/84 -EMB. 01 LITRO - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da

alteragao foi o seguinte: Atualiza9ao efetuada -servidor: pxloaop00002_multisalas-02. No

a

dia 04/02/2022, as 11:07:10 horas, a situa9ao do lote foi finalizada.
No dia 04/02/2022, as 11:07:10 horas, no lote (3) -OLEO LUBRIFICANTE 5W-30
SINTETICO GASOLINA IL

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE API SN/CF SAE 5W30100% SINTETICO DE ALTO
DESEMPENHO, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM NIVEL DE DESEMPENHO ACEA C3-

A3/84 -EMB. 01 LITRO - a situagao do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo

da alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com
a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI

vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:00:26 horas, a situagao do lote foi
finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:00:25 horas, no lote (3) -OLEO LUBRIFICANTE 5W-30

a

SINTETICO GASOLINA IL

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE API SN/CF SAE 5W30100°/o SINTETICO DE ALTO
DESEMPENHO, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM NIVEL DE DESEMPENHO ACEA C3-

A3/84 -EMB. 01 LITRO - a situaeao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da

altera?ao foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocat6rio e

legislaeao pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares
Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:00:25 horas, no lote (3) -OLEO LUBRIFICANTE 5W-30
SINTETICO GASOLINA IL

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE API SN/CF SAE 5W30100% SINTETICO DE ALTO
DESEMPENHO, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM NIVEL DE DESEMPENHO ACEA C3-

A3/84 -EMB. 01 LITRO - pelo criterio de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da
licitagao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI com o valor

R$ 20.000'00.

No dia 03/02/2022, as 09:31:30 horas, no lote (4) -6LEO LUBRIFICAN
SINTETICO GASOLINA IL

_ +.r--.I-., ^rpr^,

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE 0W-20 SINTETICO GASOLINA IL -a situagao do

lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atualiza9ao efetuada
-servidor: pxloaop00002_multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11 :07:35 horas, a situagao do
lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11:07:35 horas, no lote (4) -C)LEO LUBRIFICANTE 0W-20
SINTETICO GASOLINA IL

Especificaeao : OLEO LUBRIFICANTE 0W-20 SINTETICO GASOLINA 1 L - a situagao do

lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteraeao foi o seguinte: Assim

a

sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR
M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lote. No dia

04/02/2022, as 13:00:32 horas, a situagao do lote foi finalizada.
No dia 04/02/2022, as 13:00:32 horas, no lote (4) -OLEO LUBRIFICANTE 0W-20
SINTETICO GASOLINA IL

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE 0W-20 SINTETICO GASOLINA IL -a situaeao do

lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os

requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases
anteriores, eu, Cecllia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:00:32 horas, no lote (4) -6LEO LUBRIFICANTE 0W-20
SINTETICO GASOLINA IL

a

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE OW-20 SINTETICO GASOLINA IL-pelo crit6rio de
menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa ARTHUR M MORORO
MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 16.980,00.

No dia 03/02/2022, as 09:29:05 horas, no lote (5) -FLUIDO PARA RADIADORES
Especificagao : FLUIDO PARA RADIADORES -FLUIDO SINTETICO PARA USO EM

SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEicuLOS AUTOMOTIVOS. - a situaeao do lote foi

alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atualizagao efetuada servidor: pxl0aop00002.multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11 :08:02 horas, a situa9ao do
lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :08:02 horas, no lote (5) -FLUIDO PARA RADIADORES
Especificagao : FLUIDO PARA RADIADORES -FLUIDO SINTETICO PARA USO EM

SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS. - a situagao do lote foi
I
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da altera9ao foi o seguinte: tsstmje# giv8''
estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta\`ARTHlorA
MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lbt€
04/02/2022, as 13:00:38 horas, a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:00:38 horas, no lote (5) -FLUIDO PARA RADIADORES
Especificagao : FLUIDO PARA RADIADORES -FLUIDO SINTETICO PARA USO EM

SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEicuLOS AUTOMOTIVOS. - a situaeao do lote foi

alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os

requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases
anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:00:38 horas, no lote (5) -FLUIDO PARA RADIADORES

a
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menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa ARTHUR M MORORO
MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 6.994,68.

No dia 03/02/2022, as 09:27:31 horas, no lote (6) -OLEO HIDRAULICO 68 20L

Especificagao : 6leo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condig6es severas

de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que
evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante
resistencia a oxidagao e a formagao de espuma. - a situagao do lote foi alterada para:
arrematado. 0 motivo da alteragao foi o segujnte: Atualizagao efetuada - servidor:
pxloaop00002_multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11 :08:27 horas, a situagao do lote foi
finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :08:27 horas, no lote (6) -OLEO HIDRAULICO 68 20L

Especificagao : 6leo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condie6es severas

de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que
evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante
resistencia a oxidagao e a formagao de espuma. - a situagao do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em
conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS
COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:00:44 horas,
a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:00:44 horas, no lote (6) -OLEO HIDRAULICO 68 20L

Especificagao : 6Ieo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condig0es severas
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evitam o desgaste e a corrosao das peeas lubrificadas. Sua aditivagao lh`€`garante

resistencia a oxidagao e a formagao de espuma. - a situagao do lote foi altaadai2aral&_` `}`'L\
adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os requisito

lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases an
cecilia Gabriely soares carvalho, adjudico o presente lote a |icitante.
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No dia 04/02/2022, as 13:00:44 horas, no lote (6) -C)LEO HIDRAULICO 68 20L

Especificagao : 6leo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condig6es severas

de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que
evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante
resistencia a oxidagao e a formagao de espuma. -

pelo criterio de menor prego,

foi

adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS
COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 59.856,00.

No dia 03/02/2022, as 09:30:50 horas, no lote (7) -OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L
Especificagao : OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L - a situaeao do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atualizagao efetuada - servidor:
pxloaop00002_multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11 :08:56 horas, a situaeao do lote foi
finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :08:56 horas, no lote (7) -OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L - a situagao do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em
conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS
COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:00:52 horas,
a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:00:52 horas, no lote (7) -OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L - a situacao do lote foi alterada para:

adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do

lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Cecflia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:00:52 horas, no lote (7) -OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L - pelo criterio de menor prego, foi

adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS
COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 64.950,00.

No dia 03/02/2022, as 09:28:12 horas, no lote (8) -OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90

Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L -

a situa8&
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alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atualiza
servidor: pxloaop00002_multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11 :09:16 horas,
Iote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :09:16 horas, no lote (8) -OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90
-20L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L -

a situagao do lote foi

alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo,
estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR M
MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI vencedora do presente lote. No dia

04/02/2022,

as

13:00:59 horas, a situaeao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:00:59 horas, no lote (8) -OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90
-20L
Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L -

a situaeao do lote foi

alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os

requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases
anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:00:59 horas, no lote (8) -OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90
-20L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L - pelo criterio de menor prego,

foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS
COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 59.000,00.

a

t4oN.02d;aL03/02/2022i as o9:31:47 horas, no lote (9) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE
Especificaeao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L - a situa9ao do lote foi

alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atualiza?ao efetuada servidor: pxloaop00002_multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11 :09:44 horas, a situagao do
lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11:09:44 horas, no lote (9) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE
140 -20 L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L -

a situagao do lote foi

alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteraeao foi o seguinte: Assim sendo,

estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR M
MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lote. No dia

04/02/2022,

as

13:01:06 horas, a situagao do E=_
lote foi finalizada.
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alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteraeao foi o seguinte: Atendidos tod`6~s~oars'

requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislaeao pertinente e cumpridas todas as fases
anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.

No dia 04/02/2022, as 13:01 :06 horas, no lote (9) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE
140 -20 L

Especificaeao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L - pelo criterio de menor

prego,

foi adjudicado o objeto do lote da licitaeao a empresa ARTHUR M MORORO

MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI com a valor R$ 66.990,40.

A
No dia 03/02/2022, as 09:24:19 horas, no lote (10) -OLEO DE DIRECAO ATF 20L

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e diregao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativagao lhe garante ainda baixa
oxidaeao, homologado pelas principais montadoras de veiculo e que atenda a

recomendaeao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao
foi o seguinte: Atualizagao efetuada - servidor: pxloaop00002 multisalas-02. No dia
04/02/2022, as 11:10:15 horas, a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :10:15 horas, no lote (10) -OLEO DE DIRECAO ATF 20L

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e diregao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativaeao lhe garante ainda baixa

a
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contendo 20 litros - a situagao do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da

alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a
lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora
do presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:01 :16 horas, a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:01 :16 horas, no lote (10) -OLEO DE DIRECAO ATF 20L

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e diregao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativagao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de velculo e que atenda a

recomendagao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros - a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao
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pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecilia Gabriely
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adjudico o presente lote a licitante.
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No dia 04/02/2022, as 13:01 :16 horas, no lote (10) -OLEO DE DIRECAO

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e diregao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativaeao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de vefculo e que atenda a

recomendagao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 Iitros - pelo criterio de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licita9ao
a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$
55.999,08.

No dia 03/02/2022, as 10:00:56 horas, no lote (11) -ARLA 32

a

Especificagao : reagente usado juntamente com o sistema de Redueao catalitica seletiva
(SCR) para reduzir quimicamente as emiss6es de 6xidos de nitrogenio presentes nos gases
de escape dos veiculos a diesel. Galao 20 litros - a situagao do lote foi alterada para:

arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atualizagao efetuada - servidor:
pxloaop00002_multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11 :10:50 horas, a situagao do lote foi
finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :10:50 horas, no lote (11) -ARLA 32

Especificagao : reagente usado juntamente com o sistema de Redugao Catalltica Seletiva

(SCR) para reduzir quimicamente as emiss6es de 6xidos de nitrogenio presentes nos gases
de escape dos velculos a diesel. Galao 20 litros - a situagao do lote foi alterada para:
declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em
conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS

a

COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:01:33 horas,
a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:01 :33 horas, no lote (11) -ARLA 32

Especificagao : reagente usado juntamente com o sistema de Redugao Catalftica Seletiva

(SCR) para reduzir quimicamente as emiss6es de 6xidos de nitrogenio presentes nos gases
de escape dos velculos a diesel. Galao 20 litros - a situa?ao do lote foi alterada para:
adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do

lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Cecflia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:01 :33 horas, no lote (11) -ARLA 32

Especificagao : reagente usado juntamente com o sistema de Redugao Catalltica Seletiva

(SCR) para reduzir quimicamente as emis;jes de 6xi
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e nitrogenio presentes nos gases
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de escape dos veiculos a diesel. Galao 20 litros -

pelo criterio de menQ

adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa ARTHUR M MOROR
COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 38.500,00.

No dia 03/02/2022, as 10:02:37 horas, no lote (12) -OLEO DE FREIO DOT4

"Especificagao : sintetico de alto desempenho, para sisstemas de freio a tambor e a disco, e
como fluido hidraulico no acionamento de embreagens. Atende as exigencias das
especificag6es SAE J 1703, FMVSS 0116 DOT3, DOT4. Embalagem de 500ml
" - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte:

Atualizaeao efetuada -servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 04/02/2022, as
11 :11 :06 horas,

a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :11 :06 horas, no lote (12) -OLEO DE FREIO DOT4

a

"Especificaeao : sintetico de alto desempenho, para sisstemas de freio a tambor e a disco, e
como fluido hidraulico no acionamento de embreagens. Atende as exigencias das
especificag6es SAE J 1703, FMVSS 0116 DOT3, DOT4. Embalagem de 500ml
" - a situagao do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o

seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei,
declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do
presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:01 :40 horas, a situa9ao do lote foi finalizada.
No dia 04/02/2022, as 13:01 :39 horas, no lote (12) -OLEO DE FREIO DOT4

"Especificagao : sintetico de alto desempenho, para sisstemas de freio a tambor e a disco, e
como fluido hidraulico no acionamento de embreagens. Atende as exigencias das
especificag6es SAE J 1703, FMVSS 0116 DOT3, DOT4. Embalagem de 500ml
" - a situagao do lote foi alterada para: adj.udicado. 0 motivo da alteraeao foi o seguinte:

a

Atendidos todos os requisitos do lnstrumento convocat6rio e legisla?ao pertinente e
cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o
presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:01 :39 horas, no lote (12) -OLEO DE FREIO DOT4

"Especificagao : sintetico de alto desempenho, para sisstemas de freio a tambor e a disco, e
como fluido hidraulico no acionamento de embreagens. Atende as exigencias das
especificag6es SAE J 1703, FMVSS 0116 DOT3, DOT4. Embalagem de 500ml
" - pelo criterio de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa
ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 22.833,00.

No dia 03/02/2022, as 10:03:40 horas, no lote (13) - ESTOPA
"Especificagao : MATERIAL: Fio de AIgodao Puro, APLICACAO: Limpeza e Polimento,

:a
branca).
{J
i,(i
" - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteraeao toi- o se
Atualiza9ao efetuada -servidor: pxloaop00002_multisalas-02. No dia 04/

1ii-1i-T1_il_i_or_a-s_,-_;_;iiua;;;-i_o-.,-otr:i-oT_firn_aii_z;iE`.''_I-'__'_--_''--_`__.,i=R:?i!-_giv`
No dia 04/02/2022, as 11 :11 :14 horas, no lote (13) -ESTOPA
"Especificagao : MATERIAL: Fio de AIgodao Puro, APLICACAO: Limpeza e Polimento,

UNID. DE MEDIDA: Quilograma (Pacotes de plastico transparente de lkg/estopa na cor

branca).
" - a situaeao do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteraeao foi o

seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei,
declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do
presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:01 :46 horas, a situa9ao do lote foi finalizada.
No dia 04/02/2022, as 13:01 :46 horas, no lote (13) -ESTOPA
"Especificagao : MATERIAL: Fio de Algodao Puro, APLICACAO: Limpeza e Polimento,

UNID. DE MEDIDA: Quilograma (Pacotes de plastico transparente de lkg/estopa na cor
branca).
" - a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte:

Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e

cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecllia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o
presente lote a licitante.

No dia 04/02/2022, as 13:01 :46 horas, no lote (13) -ESTOPA
"Especificagao : MATERIAL: Fio de Algodao Puro, APLICAeAO: Limpeza e Polimento,

UNID. DE MEDIDA: Quilograma (Pacotes de plastico transparente de lkg/estopa na cor

A

branca).
" - pelo criterio de menor pre?o, foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa
ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 1.650,00.

No dia 03/02/2022, as 10:01 :42 horas, no lote (14) -GRAXA PARA CHASSI COM 20L

Especificagao : Graxa a base de calcio, hidrorepelente, fabricada com 6leo lubrificante de

alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e grande adesividade. Recomendada para
lubrificagao das articulag6es de chassis de caminh6es, autom6veis, tratores, motocicletas,

maquinas agrfcolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para
trabalhos em temperaturas nao superiores a 80°C. E tambem utilizada em indilstrias

pesadas, tais como mineragao, laminaeao de aeo e metais nao ferrosos, manufatura de
produtos qu[micos e usinagem de metais.20 quilos - a situagao do lote foi alterada para:

finalizada.

-
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No dia 04/02/2022, as 11 :11 :49 horas, no lote (14) -GRAXA PARA CHASsl

Especificagao : Graxa a base de calcio, hidrorepelente, fabricada com 6Ieo lub

.-,-,

alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e grande adesividade. Recomendada P`ara

lubrificagao das articulag6es de chassis de caminh6es, autom6veis, tratores, motocicletas,

maquinas agricolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para
trabalhos em temperaturas nao superiores a 80°C. E tambem utilizada em indllstrias

pesadas, tais como mineraeao, Iaminagao de ago e metais nao ferrosos, manufatura de
produtos quimicos e usinagem de metais.20 quilos - a situagao do lote foi alterada para:
declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em

conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS
COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:01 :53 horas,

a

a situagao do lote foi finalizada.
No dia 04/02/2022, as 13:01 :53 horas, no lote (14) -GRAXA PARA CHASSI COM 20L

Especificaeao : Graxa a base de calcio, hidrorepelente, fabricada com 6leo lubrificante de

alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e grande adesividade. Recomendada para
lubrificaeao das articulag6es de chassis de caminh6es, autom6veis, tratores, motocicletas,

maquinas agricolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para
trabalhos em temperaturas nao superiores a 80°C. E tambem utilizada em indl]strias

pesadas, tais como mineragao, laminagao de ago e metais nao ferrosos, manufatura de
produtos qulmicos e usinagem de metais.20 quilos - a situagao do lote foi alterada para:
adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do

lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Cecllia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:01 :53 horas, no lote (14) -GRAXA PARA CHASSI COM 20L

Especificagao : Graxa a base de calcio, hidrorepelente, fabricada com 6leo lubrificante de

alta viscosidade, tendo uma cor castanha escura e grande adesividade. Recomendada para
lubrificaeao das articulag6es de chassis de caminh6es, autom6veis, tratores, motocicletas,

maquinas agrlcolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para
trabalhos em temperaturas nao superiores a 80°C. E tambem utilizada em indl]strias

pesadas, tais como mineragao, laminagao de ago e metais nao ferrosos, manufatura de
produtos quTmicos e usinagem de metais.20 quilos - pelo crjterio de menor prego, foi
adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS
COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 22.958,50.

No dia 03/02/2022, as 10:04:07 horas, no lote (15) -OLEO MOTOR 2 TEMPOS

.f3

lndicado na proporgao de 1 :50 e periodos de descarbonizagao de 600 horastd
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6bp#

prolongando os intervalos entre as descarbonizae6es dos motores, proporciohando
`:c®E:--e
produtividade e redugao dos custos operacionais e de manutengao. - unidade
a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao foi o se€.utmg:
Atualizagao efetuada -servidor: pxloaop00002 multisalas-02. No dia 04/02/2022, as
11:11:57 horas,

a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :11 :57 horas, no lote (15) -OLEO MOTOR 2 TEMPOS

Especificagao : Oleo lubrificante mineral de alto desempenho para motores 2 tempos ....

Indicado na proporeao de 1 :50 e periodos de descarbonizaeao de 600 horas de operagao,

prolongando os intervalos entre as descarbonizae6es dos motores, proporcionando elevada
produtividade e redugao dos custos operacionais e de manutengao. - unidade com 500ml a situagao do lote foi alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o

a

seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edjtal e com a lei,
declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI vencedora do

presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:02:01 horas, a situagao do lote foi finalizada,
No dia 04/02/2022, as 13:02:01 horas, no lote (15) -OLEO MOTOR 2 TEMPOS

Especificagao : Oleo lubrificante mineral de alto desempenho para motores 2 tempos ....

Indicado na proporgao de 1 :50 e periodos de descarbonizagao de 600 horas de operagao,

prolongando os intervalos entre as descarbonizag6es dos motores, proporcionando elevada
produtividade e redueao dos custos operacionais e de manutencao. - unidade com 500ml a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte:
Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e

cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecllia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o
presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:02:01 horas, no lote (15) -6LEO MOTOR 2 TEMPOS

Especificagao : Oleo lubrificante mineral de alto desempenho para motores 2 tempos ....

Indicado na proporgao de 1 :50 e perlodos de descarbonizagao de 600 horas de operagao,

prolongando os intervalos entre as descarbonizag6es dos motores, proporcionando elevada
produtividade e redugao dos custos operacionais e de manutengao. - unidade com 500ml pelo criterio de menor prego,

foi adjudicado o objeto do lote da licitaeao a empresa

ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 9.900,00.

No dia 03/02/2022, as 10:00:49 horas, no lote (16) -OLEO HIDRAULICO 10W 20L

Especificagao : Oleo para conversores de torque e sistemas hidraulicos de escavadeiras e
maquinas fora de estrada, que atende a especificaeao ALLISON C-3. Evita o desgaste e a

corrosao das pegas lubrificadas, com grande resistencia a formagao de espuma. Descrigao

para: arrematado. 0 motivo da alteraeao foi o seguinte: Atualizagao efet
pxl0aop00002 multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11 :12:06 horas, a situ
finalizada.

*9~,,,

Nodia04/02/2o22,aslll2:06horas,nolote(16)-OLEOHIDRAULICO1oWE

Especificagao : 6leo para conversores de torque e sistemas hidraulicos de escavadeiras e
maquinas fora de estrada, que atende a especificaeao ALLISON C-3. Evita o desgaste e a
corrosao das pegas lubrificadas, com grande resistencia a formagao de espuma. Descrieao
tecnica: Classjficagao:ALLISON C-3 Viscosidade:SAE 10W - a situagao do lote foi alterada

para: declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo
em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO
MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as

a

13:02:08 horas, a situa¢ao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:02:08 horas, no lote (16) -OLEO HIDRAULICO 10W 20L

Especificagao : Oleo para conversores de torque e sistemas hidraulicos de escavadeiras e
maquinas fora de estrada, que atende a especificaeao ALLISON C-3. Evita o desgaste e a

corrosao das peeas lubrificadas, com grande resistencia a formagao de espuma. Descrigao
tecnica: Classificagao:ALLISON C-3 Viscosidade:SAE 10W - a situaeao do lote foi alterada

para: adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do
lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Cecflia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:02:08 horas, no lote (16) -OLEO HIDRAULICO 10W 20L

Especificagao : Oleo para conversores de torque e sistemas hidraulicos de escavadeiras e
maquinas fora de estrada, que atende a especificagao ALLISON C-3. Evita o desgaste e a

a

corrosao das pegas lubrificadas, com grande resistencia a formagao de espuma. Descrigao
t6cnica: Classificagao:ALLISON C-3 Viscosidade:SAE 10W - pelo criterio de menor prego,

foi adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS
COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 25.800,00.

No dia 03/02/2022, as 10:03:24 horas, no lote (17) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L
-COTA RESERVADA

Especificagao : OIeo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor

qualidade ou equivalente. - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da
alteragao foi o seguinte: Atualiza9ao efetuada -servidor: pxloaop00002_multisalas-02. No
dia 04/02/2022, as 11 :12:16 horas, a situaeao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :12:16 horas, no lote (17) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L

-COTA RESERVADA
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e com a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMB

vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:02:15 horas, a situaeao do lote foi
finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:02:14 horas, no lote (17) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L

-COTA RESERVADA
Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 Iitros. De melhor

qualidade ou equivalente. - a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da
alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocat6rio e

legislagao pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares

a

Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia 04/02/2022, as 13:02:14 horas, no lote (17) -6LEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L
- COTA RESERVADA
Especificagao : OIeo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor

qualidade ou equivalente. - pelo criterio de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da
licitagao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor
R$ 38.454,00.
No dia 03/02/2022, as 10:01 :17 horas, no lote (18) -OLEO HIDRAULICO 68 20L -COTA

RESERVADA
Especificagao : 6Ieo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condig6es severas

de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que

®

evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante
resistencia a oxidagao e a formaeao de espuma. - a situa9ao do lote foi alterada para:
arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atualizaeao efetuada - servidor:
pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11 :12:38 horas, a situaeao do lote foi
finalizada,

No dia 04/02/2022, as 11 :12:38 horas, no lote (18) -OLEO HIDRAULICO 68 20L -COTA

RESERVADA
Especificagao : 6leo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condig6es severas

de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que
evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante
resistencia a oxidagao e a formagao de espuma. - a situagao do lote foi alterada para:

declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em
conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS

COMBUSTIVEIS EIRELI vencedora do presente lote. No dia 04/02/2022, as 1
a situaeao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:02:21 horas, no lote (18) -OLEO HIDRAULICO 68 2

RESERVADA
de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que

evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante
resistencia a oxidagao e a formagao de espuma. - a situagao do late foi alterada para:
adjudicado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do

lnstrumento Convocat6rio e legislagao pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu,
Cecilia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote a licitante.
No dia: 04/02/2022,
as 13:02:21
horas, hidraulicos
no lote (18) -6LEO
HIDRAULICO
68 20L
-COTA
aEspecificagao
6leo hidraulico
para sistemas
que operem
em condig6es
severas
RESERVADA

Especificagao : 6leo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condie6es severas

de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que

evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante
resistencia a oxidagao e a formagao de espuma. -

pelo criterio de menor prego,

foi

adjudicado o objeto do lote da licitagao a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS
COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$ 20.997,60.

No dia 03/02/2022, as 10:01 :28 horas, no lote (19) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE

140 -20 L - COTA RESERVADA
Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L -

a situagao do lote foi

alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Atualizagao efetuada a

servidor: pxloaop00002_multisalas-02. No dia 04/02/2022, as 11:12:50 horas, a situagao do
lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11 :12:50 horas, no lote (19) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE

140 -20 L - COTA RESERVADA
Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L -

a situagao do lote foi

alterada para: declarado vencedor. 0 motivo da alteragao foi o seguinte: Assim sendo,

estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta ARTHUR M
MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora do presente lote. No dia

04/02/2022,

as

13:02:27 horas, a situaeao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 13:02:27 horas, no lote (19) -OLEO HIDRAULIC0 API GL 5 SAE

.
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140 -20 L - COTA RESERVADA
Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L - pelo criterio de menor

preeo,

foi adjudicado o objeto do lote da licitacao a empresa ARTHUR M MORORO

MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELI com o valor R$ 21.675,00.

No dia 03/02/2022, as 10:01:36 horas, no lote (20) -6LEO DE DIRECAO ATF 20L -

COTA RESERVADA
Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

a

sistema e direeao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativaeao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de veiculo e que atenda a
recomendagao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros - a situagao do lote foi alterada para: arrematado. 0 motivo da alteragao
foi o seguinte: Atualizagao efetuada - servidor: pxloaop00002_multisalas-02. No dia
04/02/2022, as 11:13:06 horas, a situagao do lote foi finalizada.

No dia 04/02/2022, as 11:13:06 horas, no lote (20) -OLEO DE DIREeAO ATF 20L -

COTA RESERVADA
Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e diregao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativagao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de veiculo e que atenda a

recomendagao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona

a

contendo 20 litros -a situaeao do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteragao foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a
lei, declararemos esta ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl vencedora

do presente lote. No dia 04/02/2022, as 13:02:32 horas, a situagao do lote foi finalizada.
No dia 04/02/2022, as 13:02:32 horas, no lote (20) -OLEO DE DIRECAO ATE 20L -

COTA RESERVADA
Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e diregao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativagao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de veiculo e que atenda a

recomendagao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros - a situagao do lote foi alterada para: adjudicado. 0 motivo da alteragao
foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do lnstrumento Convocat6rio e legislagao
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adjudico o presente lote a licitante.

No dia 04/02/2022, as 13:02:32 horas, no lote (20) -6LEO DE DIRECA

COTA RESERVADA
Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e direeao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativagao lhe garante ainda baixa
oxidaeao, homologado pelas principais montadoras de vefculo e que atenda a

recomendagao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros - pelo criterio de menor prego, foi adjudicado o objeto do lote da licitaeao
a empresa ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl com o valor R$

20.945,00.
No dia 03/02/2022, as 08:14:16 horas, o Pregoeiro da licitaeao -CECILIA GABRIELY

a

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (1) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L

Especificagao : C)leo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor

qualidade ou equivalente. 0 motivo da desclassificaeao foi: A empresa e declarada
desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:14:25 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (2) -OLEO 15W40 -GASOLINA IL

Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API SL motor a gasolina, com 1 litro. De melhor

qualidade ou equivalente. 0 motivo da desclassificagao foi: A empresa e declarada
desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:14:44 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (3) -OLEO LUBRIFICANTE 5W-30 SINTETICO GASOLINA
IL

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE API SN/CF SAE 5W30100% SINTETICO DE ALTO
DESEMPENHO, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM NIVEL DE DESEMPENHO ACEA C3-

A3/84 - EMB. 01 LITRO. 0 motivo da desclassificagao foi: A empresa e declarada

desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:15:02 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (4) -OLEO LUBRIFICANTE 0W-20 SINTETICO GASOLINA
IL

Especificagao : OLEO LUBRIFICANTE 0W-20 SINTETICO GASOLINA IL. 0 motivo da
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desclassificagao foi: A empresa e declarada desclassificada por estar em
item 5.1 do instrumento convocat6rio.

No dia 03/02/2022, as 08:15:13 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVE
NASCIMENTO LTDA, no lote (5) -FLUIDO PARA RADIADORES

Especificagao : FLUIDO PARA RADIADORES -FLUIDO SINTETICO PARA USO EM

SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEicuLOS AUTOMOTIVOS. 0 motivo da

desclassificaeao foi: A empresa e declarada desclassificada por estar em desacordo com o
item 5.1 do instrumento convocat6rio.

No dia 03/02/2022, as 08:15:27 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
a

NASCIMENTO LTDA, no lote (6) -OLEO HIDRAULIC06820L
Especificagao : 6Ieo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condig6es severas

de pressao e temperatura, formulado com 6leos basicos parafinicos e aditivos especiais que
evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante

resistencia a oxidagao e a formagao de espuma. 0 motivo da desclassificaeao foi: A

empresa e declarada desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento
convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:15:39 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (7) -6LEO HIDRAULICO SAE 80W -20L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO SAE 80W -20L. 0 motivo da desclassificagao foi: A

empresa e declarada desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento

®

convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:15:47 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (8) -OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 4 SAE 90 -20 L. 0 motivo da desclassificagao

foi: A empresa 6 declarada desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do
instrumento convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:15:56 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (9) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L

Especificagao : OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L. 0 motivo da desclassificagao

foi: A empresa e declarada desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do
`
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instrumento convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:16:06 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILl

Nr-+

NASCIMENTO LTDA, no lote (10) -OLEO DE DIRE9AO ATF 20L

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e diregao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativaeao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de veiculo e que atenda a

recomendagao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros. 0 motivo da desclassificagao foi: A empresa e declarada desclassificada
por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:16:29 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (11) -ARLA 32

Especificagao : reagente usado juntamente com o sistema de Redugao Catalitica Seletiva
(SCR) para reduzir quimicamente as emiss6es de 6xidos de nitrogenio presentes nos gases
de escape dos veiculos a diesel. Galao 20 litros. 0 motivo da desclassificaeao foi: A

empresa e declarada desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento
convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:16:58 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (12) -OLEO DE FREIO DOT4

"Especificagao : sintetico de alto desempenho, para sisstemas de freio a tambor e a disco, e
como fluido hidraulico no acionamento de embreagens. Atende as exigencias das

a

:S3e:':'t:vao9::Sd:sACFasJs,;.::93;oFf¥jv:Se::r`e6saDe°:e3:,aDr:dTa4deEs:::::fi:cea:adpeor5:sot:r' em
desacordo com o item 5.1 do instrumento convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:17:10 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (13) -ESTOPA
"Especificagao : MATERIAL: Fio de Algodao Puro, APLICACAO: Limpeza e Polimento,

UNID. DE MEDIDA: Quilograma (Pacotes de plastico transparente de lkg/estopa na cor
branca).

". 0 motivo da desclassificagao foi: A empresa e declarada desclassificada por estar em
desacordo com o item 5.1 do instrumento convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:17:25 horas, o Pregoeiro da licitaeao -CECILIA GABRIELY

•`..

.

J

I.I

enBEBLy
tL``,/

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO
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SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENI
NASCIMENTO LTDA, no lote (14) -GRAXA PARA CHASSI COM 20L

Especificagao : Graxa a base de calcio, hidrorepelente, fabricada com 6leo

_T`pr_¥ffij,/

alt; viscosi`dade, tendo uma cor castanha escura. e grande adesividade. Recomenhad

lubrificagao das articulag6es de chassis de caminh6es, autom6veis, tratores, motocicletas,

maquinas agricolas, mancais de deslizamento e sempre que necessite de uma graxa para
trabalhos em temperaturas nao superiores a 80°C. E tambem utilizada em indllstrias

pesadas, tais como mineragao, laminagao de ago e metais nao ferrosos, manufatura de
produtos quimicos e usinagem de metais.20 quilos. 0 motivo da desclassificagao foi: A
empresa e declarada desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento
convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:17:39 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

a

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (15) -OLEO MOTOR 2 TEMPOS

Especificagao : Oleo lubrificante mineral de alto desempenho para motores 2 tempos ....

Indicado na proporgao de 1 :50 e perlodos de descarbonizagao de 600 horas de operagao,

prolongando os intervalos entre as descarbonizag6es dos motores, proporcionando elevada
produtividade e redugao dos custos operacionais e de manutengao. -unidade com 500ml. 0
motivo da desclassificagao foi: A empresa e declarada desclassificada por estar em
desacordo com o item 5.1 do instrumento convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:18:09 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (16) -OLEO HIDRAULICO 10W 20L

Especificagao : Oleo para conversores de torque e sistemas hidraulicos de escavadeiras e

n

:oar:ou:::Sdfa°srap::a:S,t:::I:::du:s:tceon:eg :a:::erc::,Cs::::I aA:Lf:Sr::?::3deE:i::u°mdaes5::::i 9ea:
tecnica: Classificagao:ALLISON C-3 Viscosidade:SAE 10W. 0 motivo da desclassificagao

foi: A empresa 6 declarada desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do
instrumento convocat6rio.

No dia 03/02/2022, as 08:18:19 horas, o Pregoeiro da licitagao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (17) -OLEO 15W40 API CH4 DIESEL -20L -COTA

RESERVADA
Especificagao : Oleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor

qualidade ou equivalente. 0 motivo da desclassificagao foi: A empresa e declarada
desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento convocat6rio.
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No dia 03/02/2022, as 08:18:38 horas, o Pregoeiro da licitagao -

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor - EU
NASCIMENTO LTDA, no lote (18) -OLEO HIDRAULICO 68 20L - COTA RES
Especificaeao : 6leo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condig6e

de pressao e temperatura, formulado com 6Ieos basicos parafinicos e aditivos especiais que
evitam o desgaste e a corrosao das pegas lubrificadas. Sua aditivagao lhe garante
resistencia a oxidagao e a formagao de espuma. 0 motivo da desclassificagao foi: A

empresa e declarada desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento
convocat6rio.
No dia 03/02/2022, as 08:18:50 horas, o Pregoeiro da licitaeao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (19) -OLEO HIDRAULICO API GL 5 SAE 140 -20 L - COTA

a

:sEpse::¥a?gDa: : OLEO HiDRAULico Ap| GL 5 SAE 14o -20 L. O motivo da desclassificagao
foi: A empresa e declarada desclassificada por estar em desacordo com o item 5.1 do
instrumento convocat6rio.

No dia 03/02/2022, as 08:18:59 horas, o Pregoeiro da licitaeao -CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO -desclassificou a proposta do fornecedor -EUGENIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA, no lote (20) -OLEO DE DIRECAO ATF 20L - COTA RESERVADA

Especificagao : Primeiro uso, indicado para uso em transmiss6es automaticas, manuais

sistema e direeao a corrosao das partes lubrificadas, e sua ativagao lhe garante ainda baixa
oxidagao, homologado pelas principais montadoras de veiculo e que atenda a

recomendaeao da anp - agencia nacional de petr6leo. Envazado em balde/bombona
contendo 20 litros. 0 motivo da desclassificagao foi: A empresa e declarada desclassificada
por estar em desacordo com o item 5.1 do instrumento convocat6rio.

Publicada a decisao, nesta sessao, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relat6rio contendo informag6es

detalhadas sobre o andamento do processo.
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Proponentes:
13.046.378/0001-78 ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS EIRELl

11.044.272/0001-00 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
28.904.661/0001-60 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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