Prefeitura do Município de Tanabi
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.157.104/0001-42

Inscrição Estadual: Isento

Rua Dr.Cunha Junior, 242 - Fone (17) 3272-9000 - FAX (17) 3272-9002 - CEP 15.170-000
Site: www.tanabi.sp.gov.br

e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br
Convite de Preços nº
22/2017

Fornecedor:
CNPJ:

Insc. Estadual:

Endereço:

Anexo I
Formulário de compras

Cidade:

Fone:

Data:
Encerramento em
Solicitamos a V.S. apresentarem dentro do prazo estipulado neste convite os preços e 18/07/2017
demais condições de venda para os materiais abaixo discriminados
às 09h30min
Item Quant. Und
ESPECIFICAÇÕES
P. Unitário
P. Global
Óleo
lubrificante
diesel
5w30
sintético,
embalagem
com
1
litro.
01
25
cx

cx Óleo lubrificante álcool e gasolina 5w30 sintético, embalagem com 1 litro.
balde Óleo GLS 85 w 140 embalagem 20 litros.

02
03

30
30

04

12

Cx

05

12

cx

06

12

Cx

07

110

balde

08

130

balde

10

30

balde

11

12

Óleo lubrificante industrial ATF para sistema hidráulico, antidesgaste
e inibidores de ferrugem, embalagem de 1 litro.
Óleo Lubrificante 10 W 40 Semi sintético para Motor Álcool e
Gasolina, embalagem de 1 litro.
Óleo lubrificante automotivo: para motor, a álcool e gasolina, SAE
15W40, classificação multiviscoso tecnologia semi-sintetico,
embalado em balde de 20 litros.
Óleo lubrificante automotivo: para motor, a diesel, SAE 15W40,
classificação multiviscoso tecnologia semi-sintetico, embalado em
balde de 20 litros.
Óleo lubrificante AW 68 de alta performance para compressores,
sistemas hidráulicos e mecânicos de máquinas e equipamentos. Para
condições severas, de pressão e temperatura, incorpora ampla gama
de aditivos, com anti-desgaste e anti-espumante, embalado em balde
de 20 litros.
Óleo 10 w 30 multifuncional, composto de óleos básicos parafínicos e
pacote de aditivos detergente, dispersante, anti-desgaste, antioxidante e extrema pressão, embalado em balde de 20 litros.
Óleo GL-5 SAE-90, para caixas de mudança e engrenagens hipóides
que exijam lubrificante com nível de desempenho Api Gl-5, com
aditivos, anticorrosivo,
antidesgaste, antiespumante, antiferrugem,
antioxidante,
abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão,
embalado em balde de 20 litros.

15

balde

50

ARLA 32, agente redutor liquido de N0x automotivo,
balde aproximadamente 32,5%de ureia grau premium e 67,5% de
água de alta pureza, embalado em balde de 20 litros.
Valor das
Mercadorias

Condições de Pagamento: dias 10 ou 20 de cada mês, conforme entrega com as
respectivas notas fiscais.
Validade da Proposta: Mínimo de 90 (noventa) dias.
Prazo de entrega: 05 dias
Local da entrega: Os óleos lubrificantes serão entregues no almoxarifado municipal.
Prazo do convite: Até 31 de dezembro..

Frete
Descontos
IPI
Total

IMPORTANTE: A Prefeitura Municipal de Tanabi, reserva-se o direito de adquirir apenas parte do(s) material (is)
discriminado(s) ou rejeitar todos caso isso lhe convenha, sem que decorra direito a qualquer reclamação ou indenização.

BENEDITO VIEIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão Municipal de Licitações

VISTO

Data e Carimbo da Firma Proponente

COMISSAO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

Assinatura

