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Processo Administrativo: Nº 11/10/31.578 

Interessado: Secretaria Municipal de Administração 

Objeto: Registro de Preços de óleo lubrificante, fluído para freios e graxa para veículos. 

Modalidade: Pregão Presencial nº 004/2012 

 

ESCLARECIMENTOS DE QUESTIONAMENTOS 
 

A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Pregoeira e após os apontamentos 

feitos pelo órgão técnico, apresenta resposta aos questionamentos formulados pela empresa 

CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. ME, pela ordem: 

 

Pergunta 01:" Referente ao Item 4 - Óleo hidráulico para equipamentos Poclayn, para 
possibilitar a identificação correta do produto, é necessário saber qual é a classificação do 
óleo ou seu grau de viscosidade, uma vez que óleos lubrificantes possuem aplicações em 
diversos equipamentos”. 
Resposta: Conforme consta no Edital, tanto no Anexo I “Modelo de Proposta Comercial”, 

como no Anexo VI “Memorial Descritivo”, o referido item encontra-se devidamente 

classificado, inclusive com seu grau de viscosidade. 

 

Pergunta 02: “Referente ao Item 6 - Óleo lubrificante API CE, grau SAE 40, na descrição 
desse item, conta especificação “API CE”, no entanto, o produto saiu de linha e o novo 
produto, com qualidade superior ao anterior, possui especificação “API CF”, portanto, 
questionamos se o modelo mais atual pode ser ofertado?” 
Resposta: Poderá ser ofertado um modelo de óleo lubrificante de modelo atual, desde de 

que atenda as descrições e especificações para o item. A qualidade do produto apresentado 

não poderá ser inferior às especificações solicitadas para o item.  

 

Pergunta 03: “Referente ao Item 14 - Óleo lubrificante especial para transmissão ESP-
M2C33G para possibilitar a identificação correta do produto, é necessário saber qual é a 
classificação do óleo ou seu grau de viscosidade, uma vez que óleos lubrificantes possuem 
aplicações em diversos equipamentos”. 
Resposta: De acordo com o estabelecido no Edital, Anexo I “Modelo de Proposta 

Comercial”, e Anexo VI “Memorial Descritivo” o referido item encontra-se devidamente 

classificado, inclusive com seu grau de viscosidade, não possuindo, portanto, qualquer 

dificuldade na sua identificação e, por conseguinte, na cotação do produto.  
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Pergunta 04: “Referente ao Item 15 – Fluído para sistema hidráulico classificação ISO VG 
15, em nossa linha de produtos, não há um fluído com esta descrição e com estas 
características, gostaríamos de saber se a identificação do produto está correta?” 
Resposta: Sim, a descrição do item está correta, o produto ofertado deve estar de acordo 

com as especificações do Edital, Anexo I “Modelo de Proposta Comercial” e Anexo VI 

“Memorial Descritivo”. 

 
Pergunta 05:”Referente ao Item 16 - Óleo para sistema hidráulico classificação ISO VG 46, 
na descrição desse item, na há informação se este produto é do tipo “Extrema Pressão” ou 
“Comum”, portanto, questionamos se qual o modelo pode ser ofertado?” 
Resposta: O modelo a ser ofertado deve estar de acordo com as especificações no Edital,  

Anexo I “ Modelo de Proposta Comercial” e Anexo VI “Memorial Descritivo”,  o produto é 

destinado para utilização em sistemas hidráulicos que operem em condições severas de 

pressão e temperatura.   

  

 
Considerando que os questionamentos apresentados e a respectivas respostas não afetam a 

formulação das propostas, fica mantida a data e horário do Pregão Presencial n° 004/2012. 

 

Campinas, 10 de maio de 2012. 

 

 

 Elisângela Nascimento dos Reis Becker 

Pregoeira 


