
LAGB Acessórios e peças LTDA. 
CNPJ 02.678.428/0001-13 IE 253.770.505 

Av. General Osório 1087-D, Centro. 

49-3319-0800 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL - MG 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

 

REF: Pregão Presencial n°103/2020 

 

LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.678.428/0001-13, 

com sede na cidade de Chapecó-SC, vem, por sua procuradora 

infra-firmada, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com 

fulcro na lei 10.520 e na aplicação subsidiária da lei 8666/93, 

propor, administrativamente, a presente 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

pelos motivos a seguir expostos: 

 

A Comissão de Licitação publicou edital da licitação 

de Pregão Presencial n. 103/2020 à realizar-se no dia 06 de 

outubro de 2020, tendo como REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A 

AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS COM MONTAGEM, AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE 

AR E PROTETORES PARA USO EM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER 

A CONVÊNIOS. 

No entanto o edital possui cláusula discriminatória, 

pois exige, para habilitação dos concorrentes, além das 

certidões e documentos previstos na legislação, a apresentação 

dos seguintes Certificados:  

 

IX. Certificado de Regularidade junto ao IBAMA, Cadastro Técnico 

Federal, emitido em nome do FABRICANTE dos pneus, cadastro de 

fabricação de pneus e similares; De acordo com a Resolução do 

CONAMA nº 416/2009, bem como, Instrução Normativa IN nº 01/2010 

do IBAMA - Ministério do Meio Ambiente.  

Acerca das Licenças Ambientais fizemos breves colocações: 



LAGB Acessórios e peças LTDA. 
CNPJ 02.678.428/0001-13 IE 253.770.505 

Av. General Osório 1087-D, Centro. 

49-3319-0800 

 

O Licenciamento Ambiental é um Instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente, que foi estabelecida pela 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. A principal função desse 

instrumento é conciliar o desenvolvimento econômico com a 

conservação do meio ambiente. A lei estipula que é obrigação do 

empreendedor buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão 

competente, desde as etapas iniciais do planejamento de seu 

empreendimento e instalação até a sua efetiva operação. 

Na Resolução normativa CONAMA nº 237/97, o 

Licenciamento ambiental é definido como o procedimento 

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 

técnicas aplicáveis ao caso. 

A licença ambiental é um documento com prazo de 

validade definido no qual o órgão ambiental estabelece regras, 

condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem 

seguidas pela atividade que está sendo licenciada. Ao receber a 

Licença Ambiental, o empreendedor assume os compromissos para a 

manutenção da qualidade ambiental do local em que se instala. 

Uma série de processos faz parte do licenciamento 

ambiental, que envolve tanto aspectos jurídicos, como técnicos, 

administrativos, sociais e econômicos dos empreendimentos que 

serão licenciados. Para licenciar um empreendimento é necessário 

consultar a Resolução normativa CONAMA 237/97, e as Leis e 

Portarias referentes a Licenciamento do estado de domicílio da 

empresa. 

Esta mesma Resolução em seu artigo segundo, 

parágrafo primeiro dispõe as atividades e empreendimentos que 

estão sujeitos ao licenciamento ambiental, para tanto utiliza um 
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rol taxativo, relacionadas no Anexo 1, onde descreve 

pormenorizadamente cada objeto. Vejamos:  

Art. 2º- A localização, construção, 

instalação, ampliação, modificação e operação 

de empreendimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem como os 

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento do órgão ambiental 

competente, sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis. 

§ 1º- Estão sujeitos ao licenciamento 

ambiental os empreendimentos e as atividades 

relacionadas no Anexo 1, parte integrante 

desta Resolução. (...) 

ANEXO 1 ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITAS 

AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL (...) 

Indústria de borracha 

- beneficiamento de borracha natural 

- fabricação de câmara de ar e fabricação e 

recondicionamento de pneumáticos 

- fabricação de laminados e fios de borracha 

- fabricação de espuma de borracha e de 

artefatos de espuma de borracha , inclusive 

látex.  

As principais diretrizes para a execução do 

licenciamento ambiental estão expressas na Lei 6.938/81 e nas 

Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 237/97. Além dessas, o 

Ministério do Meio Ambiente emitiu recentemente o Parecer nº 

312, que discorre sobre a competência estadual e federal para o 

licenciamento, tendo como fundamento a abrangência do impacto.  

A Diretoria de Licenciamento Ambiental é o órgão do 

IBAMA responsável pela execução do licenciamento em nível 

federal. 

Conforme verifica-se no anexo 1 da resolução supra 

o comércio de pneus não consta no rol taxativo que exige a 

licença ambiental. 

Não obstante a isso é atividade com pneumáticos é 

enquadrada como poluidora, para tanto o CONAMA institui 

regulamentação própria para este objeto. 

Publicada no Diário Oficial da União em 01 de 

outubro de 2009, a Resolução nº 416, de 30 de setembro do mesmo 
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ano, editada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

do Ministério do Meio Ambiente, dispõe sobre a prevenção à 

degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua 

destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências.  

Pela referida norma, os fabricantes e os 

importadores de pneus novos, com peso unitário superior a 2,0kg 

(dois quilos), ficam obrigados a coletar e dar destinação 

adequada aos pneus inservíveis existentes no território 

nacional, na proporção definida nesta norma. A contratação de 

empresa para coleta de pneus pelo fabricante ou importador não 

os eximirá da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações 

acima. Os distribuidores, os revendedores, os destinadores, os 

consumidores finais de pneus e o Poder Público deverão, em 

articulação com os fabricantes e importadores, implementar os 

procedimentos para a coleta dos pneus inservíveis existentes no 

País, de acordo com esta Resolução.  

Ainda de acordo com esta Resolução, para cada pneu 

novo comercializado para o mercado de reposição, as empresas 

fabricantes ou importadoras deverão dar destinação adequada a um 

pneu inservível. Os fabricantes, importadores, reformadores e os 

destinadores de pneus inservíveis deverão inscrever-se Cadastro 

Técnico Federal – CTF, junto ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Os 

fabricantes e importadores de pneus novos deverão declarar ao 

IBAMA, no período máximo de um ano, por meio do referido 

Cadastro, a destinação adequada dos pneus inservíveis, cujo 

descumprimento acarretará a suspensão da liberação de 

importação. Os destinadores deverão comprovar periodicamente 

junto ao mencionado Cadastro, no período máximo de um ano, a 

destinação dos pneus inservíveis, devidamente licenciada pelo 

órgão ambiental competente.  

Os fabricantes e os importadores de pneus novos, de 

conformidade com esta norma, forma compartilhada ou 

isoladamente, deverão implementar pontos de coleta de pneus 

usados, podendo envolver os pontos de comercialização de pneus, 
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os Municípios, borracheiros e outros, nas condições desta norma, 

podem efetuar a destinação adequada dos pneus inservíveis sob 

sua responsabilidade, em instalações próprias ou mediante 

contratação de serviços especializados de terceiros. 

Colamos parte da resolução 416 do CONAMA: 

Art. 3° A partir da entrada em vigor desta a 

resolução, para cada pneu novo comercializado 

para o mercado de reposição, as empresas 

fabricantes ou importadoras deverão dar 

destinação adequada a um pneu inservível. 

§ 1° Para efeito de controle e fiscalização, a 

quantidade de que trata o caput deverá ser 

convertida em peso de pneus inservíveis a 

serem destinados. 

§ 2º Para que seja calculado o peso a ser 

destinado, aplicar-se-á o fator de desgaste de 

30% (trinta por cento) sobre o peso do pneu 

novo produzido ou importado. 

Art. 4° Os fabricantes, importadores, re 

formadores e os destinadores de pneus 

inservíveis deverão se inscrever no 

Cadastro Técnico Federal - CTF, junto ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

Art. 5° Os fabricantes e importadores de pneus 

novos deverão declarar ao IBAMA, numa 

periodicidade máxima de 01 (um) ano, por meio 

do CTF, a destinação adequada dos pneus 

inservíveis estabelecida no art. 3o desta 

Resolução. 

Em destaque, sublinhado, consta o artigo terceiro e 

quarto que estipula claramente que os fabricantes, importadores, 

reformadores e os destinadores de pneus inservíveis deverão se 

inscrever no Cadastro Técnico Federal-CTF, junto ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-

IBAMA, e que em uma periodicidade máxima de 01 ano por meio da 

CTF informar destinação adequada dos pneus inservíveis. 

Neste sentido não está sendo combatida a exigência 

do de que a empresa esteja de acordo com a legislação ambiental, 

porém deve ser apresentado o Certificado correto e lavrado pelo 

órgão competente. 

Assim poderá ser exigido do licitante vencedor do 

certame a comprovação de CTF do Fabricante dos pneus e ou do 
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importador, e para tanto solicitamos que tais exigências sejam 

retificadas no edital. 

Veja que a legislação fundamenta a expedição do CTF 

por órgão competente para os importadores/fabricantes de pneus, 

objeto desta licitação. Este sim documento que ensejaria uma 

obrigatoriedade de apresentação para cadastramento.  

Em razão de todo exposto, com fundamentação nos 

dispositivos de Lei “retro” estampados, restando presentes os 

requisitos da liquidez e certeza do direito invocado, requer-se 

seja incluída à cláusula que exige o Cadastro Técnico Federal do 

IBAMA do fabricante, a opção para o licitante apresentar o CTF 

do Importador para os casos de produtos importados. 

 E ainda com a plena convicção que o parecer 

favorável ao seu pleito, visa unicamente o bem do erário 

público, pautado no aumento da competitividade do certame, bem 

como ao disposto em Lei e, com a certeza que a alteração não 

compromete o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. Para tanto, contamos a vossa devida consideração. 

Apreciada da presente impugnação, requer seja a 

resposta enviada, dentro do prazo legal, para o e-mail constante 

no rodapé da exordial. 

Chapecó/SC, 28/09/20 

Cordialmente, 
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Represetante Legal 

Luiz Afonso Gonsales 

CPF 020.170.729-23 
RG 2.658.032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


