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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 032/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 182/2019
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Ementa: Pedido de Esclarecimentos. Requisitos legais e editalícios.
Assunto: Resposta à Pedido de esclarecimentos relativo ao Edital de Licitação referente ao Pregão
Presencial nº 005/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO), COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS E SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIRU, ARQUIPÉLAGO DE TINHARÉ, ESTADO DA BAHIA.
SOLICITANTE: TAPEROÁ LITORAL COMERCIAL DE GÁS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua
Magno Coutinho de Souza, s/nº, Centro, na Cidade de Taperoá, Estado da Bahia, CEP 45.430-000, inscrita no CNPJ sob o
nº 13.839.340/0001-52.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU através de seu Pregoeiro, vem responder ao pedido de esclarecimentos apresentado
pela empresa TAPEROÁ LITORAL COMERCIAL DE GÁS LTDA, acima qualificada, nos termos que seguem, doravante
denominada SOLICITANTE:
I – DOS FATOS
A empresa solicitou através do endereço eletrônico oficial do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cairu (envio
registrado às 10:07h do dia 08 de abril de 2019), representada pela Concept Contábil Consultoria & Contabilidade, pedido
de esclarecimentos quanto a exigências de qualificação técnica estabelecidas no edital do Certame em epígrafe.
II - DOS PEDIDOS
A empresa SOLICITANTE concluiu com a colocação transcrita abaixo:
“ vem através da presente solicitar esclarecimento quanto ao item XVIII, subitem 18.4, letras “b” e “d” do edital de
licitação da PP nº 005/2019. A dúvida reside na solicitação de tais documentos. Entendemos que para a comercialização
de tal produto a empresa interessada deverá obter junto ao Corpo de Bombeiros autorização em concomitância
autorização da Agencia Nacional do Petróleo (ANP). Não conseguimos conceber tais exigências, as quais frustram
severamente o caráter competitivo do certame, pois em nada tem a ver com a autorização para comercialização do
produto em comento ”

III- DA FUNDAMENTAÇÃO
É fato que as licitações públicas devem ser processadas e julgadas em estrita conformidade com os princípios
constitucionais, e aqueles previstos no art. 3º da Lei Geral de Licitações e Contratos: da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do
julgamento objetivo, do caráter competitivo e dos que lhe são correlatos.
O doutrinador Jessé Torres, leciona acerca da importância primaz de compatibilização das regras do edital com o
quanto disposto na lei ao instruir que: “o princípio da vinculação ao instrumento convocatório faz do edital a lei interna
de cada licitação, impondo-se a observância de suas regras à Administração Pública e aos licitantes, estes em face dela e
em face uns dos outros, nada podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de suas cláusulas e
condições.”
O pedido foi apresentado tempestivamente, e versa sobre exigências de qualificação técnica constante no item 18.4,
alíneas “b” e “d” do edital que dispõe:
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18.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
...
b) Cópia do Certificado de Licenciamento do Órgão Ambiental competente.
....
d) Certidão Negativa de Débito para com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Trata-se de exigências de qualificação técnica, visando a contratação com qualidade e segurança fundamentada na Lei,
vez que recentemente o IBAMA emitiu a Instrução Normativa nº 11/18, isentando as revendas de GLP do cadastro
obrigatório e do pagamento de taxas referentes aos licenciamentos ambientais estadual e municipal desde 29 de junho de
2018, mediante DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL.
Uma vez que o Ibama passou a atribuição de definir os segmentos da economia que devem ser licenciados
ambientalmente para os estados e municípios (conforme Art. 10-C, transcrito a seguir), nas localidades que não licenciam
a atividade de revenda ou transporte de GLP, a empresa revendedora deve solicitar documento chamado Dispensa de
Licenciamento Ambiental, emitido pelo órgão estadual ou municipal, para ficar livre do Cadastro Técnico Federal (CTF) e,
consequentemente, do pagamento de taxas, como a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).
"Art. 10-C. Não se aplica a obrigatoriedade prevista no art. 10-B, quando:
I - o órgão ambiental competente emitir dispensa de licenciamento ou
autorização, com fundamento em normativa estabelecida pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e por Conselho Estadual de Meio
Ambiente; ou

IV– DA CONCLUSÃO
Esclarecemos que caberá às licitantes interessadas em participar do presente Certame, apresentar as exigências contidas
no item questionado ou apresentar a DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL OU MUNICIPAL.

Cairu - Bahia, 08 de abril de 2019.

Robson Vicente Silva dos Santos
PREGOEIRO OFICIAL
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