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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 

 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

 

A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Pregoeira considerando o 

questionamento apresentado pela empresa ELION COMERCIAL LTDA. - EPP, e os 

apontamentos feitos pelo órgão técnico (fl. 235), serve-se deste para respondê-lo: 

 

Questionamento:"Tendo em vista, conforme o edital na especificação dos itens 
(lubrificantes), que o interesse é comprar um óleo de 1ª linha, enseja em comprar um óleo 
de qualidade, não reciclado, conforme rege no próprio edital, mas como órgão vai fazer para 
distinguir um óleo de primeiro refino (refinado) para um reciclado (re-refinado), sabendo-se 
que somente o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo) não difere qualquer tipo de 
qualidade de produto, sendo ele 1ª linha ou não, refinado ou re-refinado”. 
 

Resposta: O subitem 8.1.2 do edital prevê que, juntamente com a proposta comercial, os 

licitantes deverão apresentar uma declaração de que os produtos cotados possuem registro 

junto a ANP (Agência Nacional de Petróleo), através da qual o licitante se compromete a 

ofertar produtos de qualidade, uma vez que de acordo com o § 1º do artigo 1º da Resolução 

ANP nº 10/2007, “Para fins de fiscalização e garantia dos produtos, os agentes do mercado 

envolvidos na produção, importação e comercialização de graxas e óleos lubrificantes 

automotivos e industriais e aditivos em frascos para óleos lubrificantes acabados automotivos 

destinados ao consumidor final deverão possuir prévio cadastro ou autorização da ANP”.   

 

Tendo em vista que não houve alteração no edital, fica mantida a data de 14/05/2012 às 09h 

para a entrega dos envelopes e da Sessão Pública de abertura do certame.   

 

Campinas, 24 de abril de 2012. 

 

 

 ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

Pregoeira 


