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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
010/2022 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022 – A P.M.I.M. torna público que fará 
realizar licitação dia 10/05/2022, às 08h00min, modalidade Pregão na forma 
Eletrônica, tipo “Menor Preço Por Item Com Qualidade”, exclusivo para 
microempresas, empresas de pequeno porte e Microempreendedor Individual, 
conforme exigência da Lei Complementar nº 123/2006, art. 48 – inciso I c/c Lei 
Complementar nº 147/2014, através do site www.itaudeminas.mg.gov.br, que será 
regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, 
Decreto Municipal nº 592 de 03 de janeiro de 2005, Decreto Municipal nº 782 de 01 de 
setembro de 2009, Decreto Municipal nº 1.006 de 06 de maio de 2014, Decreto 
Municipal n.º 1.509/20, Decreto Municipal nº 1.212 de 19 de junho de 2017, Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e demais legislações correlatas e, 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e 
demais normas pertinentes, cujo objeto é a implantação de Registro de Preços para a 
aquisição eventual de lubrificantes visando a manutenção da frota de veículos da 
Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, em regime de fornecimento parcelado, 
durante o período de 12 (doze) meses. Os lubrificantes deverão ser de 1ª Linha, 
para primeiro uso e não poderão ser de segunda linha de qualidade, reciclado, 
remanufaturado. Os lubrificantes deverão estar devidamente em acordo com a 
Portaria ANP nº 131 de 30/07/99 e registrados na ANP, conforme prevê a Resolução 
ANP nº 010 de 07/03/07. O licitante vencedor será obrigado a apresentar nas entregas 
os laudos de análise do produto cotado. A empresa licitante é obrigada a cotar 
produtos que atendam integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial 
da ABNT. Os lubrificantes deverão apresentar no rotulo de cada embalagem as 
informações técnicas com clareza exigidas por lei, que serão verificados em cada 
entrega. Os lubrificantes cotados devem ser os homologados por montadoras 
nacionais, devendo a comprovação ser feita através de certificados, na assinatura da 
Ata de Registro de Preços. Maiores informações: (0XX)35-3536-4995 ou 3536-4400 
ou e-mail: licitacao@itaudeminas.mg.gov.br ou site www.itaudeminas.mg.gov.br.  Itaú 
de Minas – MG, em 05 de abril de 2.022. Daniela Aparecida Queiroz. Pregoeira Oficial. 
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