
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

– PARANÁ 
 
 

1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2020 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 

 
1° ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

PIÊN/PR E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO 

OESTE EIRELI - ME. 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas nº 373, Centro, Piên/PR, 

neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Sr. JOÃO OSMAR MENDES, brasileiro, 

casado, empresário, portador da CI nº 3270822/SC e inscrito no CPF sob nº 857.823.869-91, 
residente e domiciliado nesta cidade, residente e domiciliado nesta cidade, denominado ÓRGÃO 

GERENCIADOR, e do outro DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 30.572.270/0001-38, Inscrição Estadual nº 

907.823.78-45, com endereço na Rua Rodovia 467 KM 78 – SALA 01, Bairro Jardim Europa, em 

Toledo/PR, CEP: 85.907-060, fone: (45) 99923-4946/ 45-3125-2550 neste ato representado por 
JUSCILEI MARCELO MUMBACH, inscrito no CPF sob nº 057.934.449-55., denominado DETENTOR 

DA ATA, resolvem ADITIVAR a Ata de Registro de Preços nº 062/2020, nos termos da Lei nº 8.666/93 
e Lei nº 10.520/02 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram 

conhecer e mutuamente se outorgam, a saber: 

 
Cláusula Primeira: Fica revisto o preço dos itens abaixo da Ata de Registro de Preços nº 062/2020 

para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, devido a comprovação da ocorrência 

superveniente de fatos imprevisíveis, cujos valores ficam estabelecidos conforme abaixo: 

Item Descrição Preço Unitário  

10 
Óleo de Transmissão SAE 10W 30 NH 410 B - Específico para a lubri-
ficação de transmissões com freios em banho de óleo, caixas de velocida-

des, sistemas de Power Shift e sistemas hidráulicos. Galão com 20 litros 

R$ 324,06  

15 

Óleo hidráulico SAE 10W - Composição : Aditivos - anticorrosivo, anti-
desgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto 

de fluidez, modificador de fricção, agentes de extrema pressão, corante 
azul e melhorador do Índice de Viscosidade. Galão com 20 litros 

R$ 268,44  

16 

Óleo hidráulico SH68 HLP - óleo para sistema hidráulicos que operem 

em condições severas de pressão e temperatura e composto pelos seguin-
tes aditivos  anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, an-

tioxidante e abaixador do ponto de fluidez. Galão com 20 litros 

R$ 272,87  

17 
Óleo Lubrificante ATF-TA - Para transmissões automáticas, atendendo à 
especificação GM Tipo A Sufixo A (TASA) e com Índice de Viscosidade 163. 

Galão de 20 litros 

R$ 304,04  

19 
Óleo lubrificante automotivo SAE 90 - para transmissão (câmbio e di-

ferencial), classificação API GL5, embalado em balde de 20 Litros.  
R$ 339,16  

20 
Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina 
que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC. Frasco com 500 

ml. 

R$ 10,56  

21 

Óleo lubrificante SAE 140 API GL-5 - óleo lubrificante para engrena-
gens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais 

em geral. Composto pelos seguintes aditivo: abaixador do ponto de fluidez, 

agentes de extrema pressão, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, an-
tiespumante, e antiferrugem. Balde de 20 litros. 

R$ 339,16  

23 Óleo Lubrificante SAE 30 - Galão com 20 litros R$ 324,06  

25 

Óleo mineral SAE 80W90 API GL-5: óleo lubrificante para transmis-
sões, câmbio e engrenagem de elevada resistência à oxidação, com estabi-

lidade à formação de espuma e livre fluidez a baixas temperaturas. Galão 
com 20 litros 

R$ 340,56  

26 

Óleo multiviscoso para motor 15W 40 CI-4 ACEA E7 - galão com 20 

litros (marcas referênciais: LUBRAX TOP TURBO, TEXACO URSA 
PREMIUM ou marca com qualidade igual ou superior) 

R$ 282,10  



27 Oléo para direção Hidráulica ATF-TA - Frasco com 01 litro R$ 14,31  

29 
Óleo para motor 15W40 -  para motores GNV, álcool e gasolina,  classi-

ficação API-SL, tecnologia semi-sintética. Embalagem de 1 litro. 
R$ 18,98  

30 

Óleo para motor 5W30 API SN - Óleo lubrificante sintético multivis-
coso, especialmente indicado para veículos modernos a gasolina, etanol, 

flex e GNV. Possuidor dos seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, 

antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva 
alcalina, redutor de fricção, melhorador do índice de viscosidade e abaixa-

dor do ponto de fluidez.  

R$ 18,41  

31 

Óleo para motor 5W40 API SN - Óleo lubrificante sintético multivis-

coso, especialmente indicado para veículos modernos a gasolina, etanol, 

flex e GNV. Possuidor dos seguintes aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, 
antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva 

alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de flui-
dez. Embalagem de 01 litro. 

R$ 18,41  

33 
Óleo para motor diesel 5W30 com filtro de partículas DPF - emba-

lagem de 01 litro 
R$ 23,95  

 

 

Cláusula Segunda: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas. 

 

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado. 

 
Piên/PR, 11 de dezembro de 2020 

 
 

   
JOÃO OSMAR MENDES 

MUNICÍPIO DE PIÊN 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO 
OESTE EIRELI - ME 

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Testemunhas: 

Nome: MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO  Assinatura:    

Nome: JHENNEFER LORRAINNY SANTOS ALCALD Assinatura:    
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