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PROCESSO Nº 27.927/2021 

PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 – VÁRIAS - Fornecimento de carga de Gás de 

cozinha 13 kg e 45 kg, água mineral sem gás galões de 20 litros e aquisição de galões de 

20 litros para acondicionamento de água mineral. 

 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.   CNPJ 61.602.199/0232-44 

 

DO PEDIDO 

Solicita o impugnante que sejam inclusos como documentos de habilitação, os documentos 

técnicos abaixo especificados: 

 

1 - LICENÇA  DE OPERAÇÃO EMITIDO PELA SEDE DA EMPRESA PARTICIPANTE -

 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS NORMAS  . 

 

2 - CERTIFICADO DE VISTORIA EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS 

ATUALIZADO . 

          

3 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE – CR EMITIDO PELO IBAMA ATUALIZADO 

 DA FILIAL PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO – CONFORME INSTRUÇÃO 

NORMATIVA IBAMA Nº 06 DE 15/03/2013. 

 

4 - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 

PRODUTOS PERIGOSOS EMITIDO PELO IBAMA. 

 

DA ANÁLISE; 

 

Quanto ao solicitado no Item 01: 

 

Quanto ao solicitado nota-se equívoco do impugnante, visto que o solicitado já é exigido no 

Edital de Convocação: 

 
c) Apresentar, no tocante ao fornecimento de gás de cozinha, os documentos 

abaixo relacionados: 

 

c2) Licença de Funcionamento; 

 

Texto do Edital – Grifo Introduzido 

  

 

Quanto ao solicitado no Item 02: 

 

Quanto ao Item 02 a Prefeitura Municipal do Rio Grande só libera o Alvará de 

Funcionamento mediante Licença prévia emitida pelo Corpo de Bombeiros. 
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Quanto ao solicitado no Item 03 

 

 Em análise a INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 06 DE 15/03/2013, mencionada, 

temos que esta se aplica a fabricação de produtos derivados de petróleo e não a 

comercialização varejista de gás de cozinha (GLP), como segue: 

 
Instrução Normativa IBAMA Nº 6 DE 15/03/2013 

 

Art. 1º. Regulamentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, 

nos termos desta Instrução Normativa. 

 

ANEXO I (Redação do anexo dada pela Instrução Normativa IBAMA Nº 11 DE 

13/04/2018, efeitos a partir de 29/06/2018). 

 

ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

15 - 2 
Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de 

rochas betuminosas e da madeira 

In verbis 

 

Quanto ao Item 04 

Em se tratando de compra fracionada diretamente do depósito, conforme necessidades, não há 

de se exigir Licença para transporte interestadual, também deve salientar-se que o GLP tem 

isenção de licenciamento quando transportado em quantidades até 333 Kg, portanto aplicada 

ao caso em tela. 

 

Transporte de Produtos e Resíduos Perigosos 

127 - O transporte de gás de cozinha necessita de licenciamento ambiental? 

O gás de cozinha, definido como GLP (Gás Liqüefeito de Petróleo) é considerado produto 

perigoso, Classe 02 - Gases Inflamáveis, na RESOLUÇÃO n.º 420, de 12/02/04, com número 

ONU 1075. Porém, esta Resolução além de listar e classificar produtos perigosos, apresenta 

para alguns produtos quantidades transportadas isentas para o atendimento das exigências 

de simbologia, equipamentos de proteção individual, ficha de emergência, etc., e portanto 

também isenta do licenciamento ambiental. 

No caso específico do GLP, esta isenção é até 333 Kg, considerando o somatório do peso da 

embalagem (botijão) mais produto. Assim, os veículos que transportarem até 333 Kg de peso 

em produto (GLP) e embalagem não precisam licenciamento ambiental de transporte de 

produtos perigosos. Mas, mesmo se eventualmente, este limite de isenção é ultrapassado, o 

veículo deverá ter licenciamento. 

Disponível em – Portal de Licenciamento Ambiental – FEPAN 

http://www.licenciamentoambiental.rs.gov.br/perguntas-mais-

frequentes/pergunta/resposta/618 

 

CONCLUSÃO: 

 

Reconheço como tempestivo o pedido apresentado pela empresa COMPANHIA ULTRAGAZ 

S.A, mas cabe esclarecer que o Processo Licitatório visa senão selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública, norteado por prescrições legais, portanto não cabe ao 

http://www.licenciamentoambiental.rs.gov.br/perguntas-mais-frequentes/pergunta/resposta/618
http://www.licenciamentoambiental.rs.gov.br/perguntas-mais-frequentes/pergunta/resposta/618
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administrador a seu juízo exigir documentos não vislumbrados na Lei de Licitações. Entendo 

que os documentos exigidos para fins de habilitação são justos e o bastante para a aquisição 

do objeto em tela. 

Diante do acima exposto decido por não acolher o presente pedido, vista que o pedido 

configura excesso de formalismo a ser aplicado a título de habilitação, e que exigir tais 

documentos fere o princípio da razoabilidade e restringe a competitividade do referido 

certame. 

 

Rio Grande, 23 de julho 2018. 

 

 

Clair Vieira Wanglon 

Comissão Geral de Licitações 

Secretaria de Gestão Administrativa e Licitações 

 


