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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Atendimento_fanp <atendimento_fanp@anp.gov.br>

Enviado em: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 11:48

Para: francineide-pereira1995@hotmail.com

Cc: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: Resposta manifestação:  482686  -  Fale conosco

 
Atenção:  
Favor não responder esta mensagem, pois, por questões técnicas, seu e-mail não será recebido pela  Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.  
Para se comunicar novamente com a ANP, acesse o endereço http://www.anp.gov.br/wwwanp/fale-conosco ou 
ligue para 0800 970 0267.  
    
Endereço eletrônico:  licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
 
Número do atendimento:   482686 
 
Mensagem recebida:   A Prefeitura de Ilhota, tentou licitar óleos lubrificantes, no qual na abertura das propostas 
umas das empresas questionou que tinha marcas que segunda linha e que constava no Registro do Boletim de 
Programa de Monitoramento dos Lubrificantes, ANP, no qual realizei a busca e realmente constava na listagem de 
produtos não conformes com relação à qualidade na APN - por registro, mas não aparecer na listagem seguinte que 
são produtos finais para não adiquirir. Minha pergunta é, podemos aceitar os oleos das listagem não conforme com 
relação à qualidade na APN? 
 
Prezado(a) Senhor (a):   
 
Em atendimento a sua manifestação, agradecemos o contato e informamos que estamos disponíveis para ajudar. 
Sugerimos que sejam avaliadas, sempre, a qualidade dos produtos ofertados. Informamos que o Programa de 
Monitoramento dos Lubrificantes – PML tem por objetivo acompanhar sistematicamente a qualidade dos óleos 
lubrificantes comercializados no país, bem como proporcionar ferramenta importante para o direcionamento das 
ações da Fiscalização da ANP. Esse Programa tem como alvo os óleos lubrificantes para motores automotivos 
comercializados no mercado revendedor. O PML conta com laboratórios contratados pela ANP para coleta e envio 
das amostras para análise no Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas da ANP – CPT. As amostras são coletadas 
em postos revendedores e pontos de venda (supermercados, lojas de autopeças, concessionárias de veículos e 
atacadistas), nos estados. O boletim do PML é uma publicação bimestral e todas as informações, desde o início do 
programa, podem ser acessadas livremente pelo seguinte caminho: http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-
anp/2387-pml-boletim-de- monitoramento-de-lubrificantes. A melhor estratégica é verificar a relação de empresas 
não conforme e o histórico de problemas para cada produto indicado. Em termos de qualidade, produtos sem 
aditivação ou com aditivação insuficiente podem causar sérios danos aos veículos a longo prazo. Quando óleos 
lubrificantes de baixa qualidade são utilizados, diminuem a vida útil dos motores, podendo, em alguns casos, causar 
sérios danos aos equipamentos, acarretando grande prejuízo econômico ao consumidor. Nesse caso, a economia a 
curto prazo, não compensará os danos de longo prazo. A ANP está atuando para retirar esses produtos do mercado. 
Sugerimos que produtos sem aditivação ou com aditivação insuficiente não sejam adquiridos.” 
 
 
Gostaríamos de reiterar que estamos ao dispor para qualquer informação adicional, seja através do "Fale Conosco" 
desta Agência, disponível em nosso site www.anp.gov.br, ou na Central de Atendimento/ANP: 0800 970 0267. 
 
Atenciosamente, 
Ouvidoria  / ANP 
MEspincho 


