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PROCESSO N.º: 04.001151.21.80   

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 072/2021  

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em 

botijões de 13 e 45 Kg, para atender demanda do Município de Belo Horizonte, por um 

período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. 

IMPUGNANTE: Companhia Ultragaz S.A - Filial Ibirité/MG.  

 

 

1 ADMISSIBILIDADE 

 

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação 

aplicável.   

 
 
 
2 DOS ITENS IMPUGNADOS  
 
 

Em sua peça impugnatória, a empresa alega: 

 

“Viemos por meio desta, solicitar a impugnação do edital mencionado no assunto do 

presente e-mail, tendo em consideração que não foram incluídos como documentação de 

habilitação os documentos técnicos abaixo especificados, aos quais são obrigatórios para 

a operação da atividade de comercialização de gás liquefeito de petróleo – GLP, conforme 

exigência de legislação específica para cada documento. 

 

Sendo assim, pedimos vossa atenção e análise cautelosa para deferimento ao nosso 

pedido de impugnação, amparados na legislação pertinente aos documentos conforme 

segue: 

 

• AUTORIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE DISTRIBUIDOR DE 

GLP – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE 

PETRÓLEO (ANP), NOS TERMOS DO ART.3º, DA RESOLUÇÃO ANP Nº 49 

DE 30.11.2016 

• LICENÇA DE OPERAÇÃO EMITIDO PELA SEDE DA EMPRESA 

PARTICIPANTE - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS NORMAS DA 
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL – SEMAD/COPAM OU OUTRA LICENÇA AMBIENTAL DA 

SEDE DA EMPRESA PARTICIPANTE - RESOLUÇÃO SEMAD Nº 2.890, DE 04 

DE NOVEMBRO DE 2019. 

• CERTIFICADO AUTO DE VISTORIA EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS 

DE MINAS GERAIS ATUALIZADO - LEI Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017. 

• CERTIFICADO DE REGULARIDADE – CR EMITIDO PELO IBAMA 

ATUALIZADO DA FILIAL PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO – CONFORME 

INSTRUÇÃO NORMATIVA FEDERAL DO IBAMA Nº 06 DE 15/03/2013. 

• AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 

PRODUTOS PERIGOSOS EMITIDO PELO IBAMA. (CONF.RESOLUÇÃO 

ANTT 420/2004 E CONF. RESOLUÇÃO ANTT 5.232/2016).  

• ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE 

DA EMPRESA JUNTAMENTE TAXA DO ALVARÁ MUNICIPAL E 

COMPROVANTE DO PAGAMENTO – LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2017 

E LEI Nº 6854 DE 19 DE ABRIL DE 199”. 

 

 

 

3 DO MÉRITO:    

 

Em síntese, a Impugnante alega que deve ser incluída no edital a exigência de 

apresentação de diversos documentos de habilitação que segundo a empresa “são 

obrigatórios para a operação da atividade de comercialização de gás liquefeito de petróleo 

– GLP, conforme exigência de legislação específica para cada documento”. 

 

Realizada consulta junto à Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria 

Municipal de Fazenda, órgão que elaborou o termo de referência, esta exarou o seguinte 

Parecer (doc. constante nos autos):  

 

“Em resposta ao questionamento do licitante, informamos que todos os 

documentos necessários para a realização da presente licitação 

constam no respectivo edital; especificamente em seus itens 14 e 

17.1.1. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.425-2017?OpenDocument
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Primeiramente, cumpre lembrar à Impugnante as exigências de 

qualificação técnica previstas no subitem 14.2 do edital que assim 

dispõe: 

“14.2. Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação 

relacionada abaixo: 

(...) 

14.2.3. Qualificação Técnica:  

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 

licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com 

o(s) objeto(s) do(s) lote(s) arrematado(s), em quantidade que 

represente no mínimo 50% (cinquenta por cento) do previsto 

no(s) mesmo(s).  

(...) 

 

 b) DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O LICITANTE É 

AUTORIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE 

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP 

A COMERCIALIZAR O OBJETO LICITADO.” (destaquei) 

 

Como demonstrado acima, além de ser exigido dos licitantes que 

comprovem que fornecem ou forneceram o objeto licitado em 

quantidade que represente no mínimo 50% do previsto no lote, ainda é 

obrigatório que a empresa apresente documento que comprove que ela 

é autorizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP a comercializar o objeto licitado. 

 

Permissa vênia, se o licitante já possui a Autorização emitida pela ANP 

para comercializar o produto licitado, pressupõe-se que este já 

apresentou para a referida Agência toda a documentação exigida na 

legislação para aludida comercialização, visto que caso não possuísse 

as condições necessárias, tal Autorização não seria concedida. 
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Convém destacar o que prevê as Resoluções da ANP nºs 49/2016 e 

51/2016: 

 

- Resolução nº 49, de 30 de novembro de 2016:  

 

“Art. 1º Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos 

necessários à autorização para o exercício da atividade de 

distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP e a sua 

regulamentação. 

(...) 

 

Da Autorização para o Exercício da Atividade de Distribuição de GLP 

da Pessoa Jurídica 

 

Art. 3º A atividade de distribuição de GLP somente poderá ser 

exercida por pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras que 

atender, em caráter permanente, o disposto nesta Resolução, e 

possuir autorização para o exercício da atividade de distribuição de 

GLP da pessoa jurídica (AEA) outorgada pela ANP, precedida ou não 

de Autorização de Construção (AC). (Redação dada pela Resolução 

ANP nº 709/2017) 

(...) 

 

Art. 15. Para obtenção da autorização para o exercício da atividade 

de distribuição de GLP da filial (AEAfilial) de que trata esta Resolução, 

deverão ser encaminhados à ANP os documentos referentes ao 

citado estabelecimento, indicados no art. 11, incisos I a V, assim 

como: (Redação dada pela Resolução ANP nº 709/2017) 

(...) 

 

a) certificado de vistoria ou documento equivalente de Corpo de 

Bombeiros competente, dentro do prazo de validade, que aprove o 

depósito de recipientes transportáveis de GLP, indicando a(s) área(s) 

de armazenamento existente(s) no estabelecimento, e as respectivas 

classes, capacidades de armazenamento em quilogramas de GLP ou 

quantidade equivalente em recipientes transportáveis de GLP com 

https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-709-2017-altera-as-resolucoes-anp-nos-49-e-51-ambas-de-30-de-novembro-de-2016?origin=instituicao
https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-709-2017-altera-as-resolucoes-anp-nos-49-e-51-ambas-de-30-de-novembro-de-2016?origin=instituicao
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capacidade nominal de 13 (treze) quilogramas de GLP, compatível 

com a(s) classe(s) declarada(s) na Ficha Cadastral de cada área de 

armazenamento, de acordo com a norma técnica ou regulamentação 

adotada para sua emissão; e (Redação dada pela Resolução ANP 

nº 709/2017) 

 

b) alvará de funcionamento ou outro documento expedido pela 

prefeitura municipal, referente ao ano de exercício, no endereço do 

depósito de recipientes transportáveis de GLP indicado na Ficha 

Cadastral, que comprove a regularidade de funcionamento em nome 

da pessoa jurídica requerente para o exercício da atividade de 

distribuidor de GLP. 

(...) 

 

Art. 16. A ANP poderá, a qualquer tempo, vistoriar as instalações de 

armazenamento e de distribuição de GLP, e aplicar, quando couber, 

sanções nos termos da Lei nº 9.847 de 26 de outubro de 1999. 

(...) 

 

Art. 41. O distribuidor de GLP obriga-se a: 

I - manter atualizados os documentos de outorga da autorização para 

o exercício da atividade de distribuição de GLP da pessoa jurídica 

(AEA), assim como os documentos referentes à autorização para o 

exercício da atividade de distribuição de GLP da filial (AEAfilial); 

(Redação dada pela Resolução ANP nº 709/2017)” (destacamos) 

 

 

- Resolução nº 51, de 30 de novembro de 2016:  

 

Art. 1º Ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os requisitos 

necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda 

de gás liquefeito de petróleo - GLP e a sua regulamentação. 

(...) 

 

Art. 3º A atividade de revenda de GLP somente poderá ser exercida 

por pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras que: 

 

https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-709-2017-altera-as-resolucoes-anp-nos-49-e-51-ambas-de-30-de-novembro-de-2016?origin=instituicao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9847.htm?origin=instituicao
https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-709-2017-altera-as-resolucoes-anp-nos-49-e-51-ambas-de-30-de-novembro-de-2016?origin=instituicao
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I - possuir autorização de revenda de GLP outorgada pela ANP; e 

II - atender, em caráter permanente, ao disposto nesta Resolução. 

(...) 

Art. 5º O requerimento de autorização para o exercício da atividade 

de revenda de GLP deverá ser realizado por meio de sistema 

informatizado disponível no endereço eletrônico www.anp.gov.br, 

mediante: 

(...) 

 

II - digitalização do Alvará de Funcionamento ou de outro documento 

vigente expedido pela prefeitura municipal, que comprove a 

regularidade de funcionamento em nome da pessoa jurídica 

requerente para o exercício da atividade de revenda de GLP, no 

endereço do ponto de revenda de GLP indicado na Ficha Cadastral; 

III - digitalização do Certificado de Vistoria ou documento equivalente 

de Corpo de Bombeiros competente dentro do prazo de validade, que 

aprove as instalações para o exercício da atividade de revenda de 

GLP, indicando a(s) área(s) de armazenamento existente(s) no 

estabelecimento, e a(s) respectiva(s) classe(s) ou capacidade(s) de 

armazenamento em quilogramas de GLP de cada área de 

armazenamento, ou quantidade equivalente em recipientes 

transportáveis de GLP de 13kg, compatível com a(s) classe(s) 

declarada(s) na Ficha Cadastral; (Redação dada pela Resolução 

ANP nº 709/2017) 

(...) 

 

Art. 26. O revendedor de GLP obriga-se a: 

 

I - manter atualizados, no ponto de revenda de GLP, os documentos 

referentes ao processo de outorga da autorização, de que trata a 

presente Resolução, para o exercício da atividade de revenda de 

GLP, observado o art. 25, §2º; (...)” (destacamos) 

 

 

Assim, entendemos que a exigência editalícia para que os licitantes 

comprovem possuir autorização pela ANP para comercializar o produto 

licitado é, em um primeiro momento, suficiente para, conjuntamente com 

https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-n-709-2017-altera-as-resolucoes-anp-nos-49-e-51-ambas-de-30-de-novembro-de-2016?origin=instituicao
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a apresentação do atestado de capacidade técnica nos moldes exigidos, 

comprovar a qualificação técnica do licitante.   

 

Desta forma, consideramos improcedentes as alegações da 

Impugnante.” 

 

 

Inicialmente, é necessário esclarecer que cabe tão somente ao Município, demandante e 

conhecedor da importância do serviço licitado, utilizando-se do juízo de oportunidade e 

conveniência, desde que dentro da legalidade, definir quais são as exigências legais mais 

adequadas para assegurar o cumprimento do objeto contratado. 

Neste sentido, é importante lembrar à Impugnante que a Administração deve exigir 

apenas os requisitos mínimos necessários à garantia da execução do contrato e à 

segurança do serviço, sendo-lhe vedado impor exigências desnecessárias ou excessivas 

como as que são solicitadas na presente impugnação.  

 

Como afirmado no Parecer exarado pelo Órgão Demandante, o edital impugnado 

demonstra que o Município se cercou de todos os cuidados inerentes à prestação do 

serviço licitado, em especial quanto às regras previstas na legislação geral e específica.  

 

Ressalta-se ainda que não há dúvida de que as exigências previstas na legislação devem 

ser seguidas por todos os licitantes e que, por conseguinte, as normas que regulamentam 

especificamente determinada atividade devem ser obedecidas por todas as empresas que 

exerçam a referida atividade. Desta forma, ressaltamos que o fato do instrumento 

convocatório não conter a exigência de apresentação de todos os documentos exigidos 

para o legal exercício de determinada atividade, o que sequer seria possível, não exime 

a empresa de possuí-los, sob pena, de sofrer sanção dos órgãos competentes. 

 

Por fim, convém destacar que caso algum licitante considere que a empresa vencedora 

do certame não possui a qualificação legal necessária para a prestação do serviço poderá 

recorrer do julgamento e apresentar as provas cabíveis.  

Desta forma, entendo estar demonstrada a improcedência das alegações apresentadas 

pela Impugnante. 
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4 CONCLUSÃO  

 

Pelos fatos e fundamentos acima expostos, e em conformidade com o Parecer exarado 

pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria Municipal de Fazenda, 

conheço da impugnação apresentada pela Companhia Ultragaz S.A - Filial Ibirité/MG., 

para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o edital impugnado em seus exatos 

termos. 

  

QUESTIONAMENTO(S)/ESCLARECIMENTO(S). 
 
REQUERENTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 
 
Nos dias 07/12/2021 e 13/12/2021 a empresa enviou pedido de esclarecimento, o qual 
será aqui respondido. 
 
QUESTIONAMENTO 01: 

b) Documento que comprove que o licitante é autorizado pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP a comercializar o objeto 
licitado. 
A Companhia Ultragaz S.A, é uma distribuidora, sendo assim, a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), órgão competente, no uso de suas atribuições, conforme 
Resoluções e/ou Despachos, autoriza, em plena validade, o exercício de 
distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo, nos termos do Art. 3º, da Resolução 
ANP nº 49, de 30/11/2016 - D.O.U 02/12/2016, no caso de Distribuidoras.   
Nestes Termos, solicitamos o aceite do referido documento supracitado, conforme 
anexo, para a presente licitação, facilitando para o (órgão) a busca da proposta 
mais vantajosa.  
 
 
QUESTIONAMENTO 02: 

Autorização para Revenda de gases GLP, outorgada pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP).  
Conforme Resoluções da ANP, no caso de distribuidora, de autorização para o 
exercício da atividade de distribuição de gás liquefeito de petróleo, fornecida pela 
Agência Nacional de Petróleo (ANP), em plena validade, nos termos do art. 3°, da 
Resolução ANP nº 49, de 30.11.2016 - DOU 02.12.2016;  
Aguardamos que seja aceito o documento abaixo em anexo, conforme da 
Resolução ANP nº 49, de 30.11.2016 - DOU 02.12.2016, no caso de distribuidora, 
para esta Licitação. 
ANP libera venda direta ao consumidor de botijão de gás de 13 kg 
 
 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 01 e 02: 
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O Município não realiza a análise prévia dos documentos de habilitação dos 
licitantes, sob pena de configurar favorecimento indevido de determinada 
empresa, em detrimento aos demais licitantes. 
Desta forma, em relação ao pedido encaminhado, informamos que cabe aos 
interessados em participar do pregão analisarem as exigências previstas no edital 
e verificar se cumprem todas as regras previstas no mesmo. 

 

 

Belo Horizonte, de 22 de dezembro de 2021. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Wander da Silva Guedes 

Pregoeiro 

 


