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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM  

Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos -

SEARH 
 IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

ARGENTINA COMERCIO DE GÁS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas sob o nº11.865.729/0001-47, com sede na Rua PEDRO AMERICO 

N°31, por seu representante legal abaixo assinada, vem por meio deste solicitar 

que seja exigido das empresas participantes na parte de habilitação juridica , os 

seguintes documentos; 

 
° Prova de outorga de autorização para o exercício da atividade de distribuição ou revenda de gás 

liquefeito de petróleo (GLP) expedida pela agência nacional do petróleo, gás natural e 

bicombustíveis – ANP, conforme a Resolução ANP nº 15, de 18/5/2005 – publicada no Diário Oficial 

da União em 20.5.2005. 

 

°Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que contemple a habilitação para atividade de 

revenda de GLP, contendo a capacidade de armazenamento das instalações em quilogramas de 

GLP, a classe de armazenamento, de acordo com a Portaria ABNT nº 15514 

 

°Ficha de Segurança do Produto FISPQ – com a descrição dos referidos produtos 

 

°Declaração de Sustentabilidade Ambiental de acordo com a Instrução Normativa STLI/MPOG nº 

01/2010; 

 

°Licença ambiental, concedida por órgão ambiental competente, de acordo com a Lei 6.938/81, e 

em consonância com a Lei Complementar nº 272/04, que diz respeito à comprovação da empresa 

quanto à aptidão para desempenho das atividades. 

 

Por motivos de segurança tanto pra empresa quanto para mostrar que a empresa esta apta a tal 

fornecimento do devido material. 

 

A empresa tambem solicita que seja feito uma nova pesquisa mercadologica 

pois os valores que consta no ORÇAMENTO BÁSICO ja se encontra defasado 

em relação a preço de mercado atual. 

 

 

 

São Gonçalo do Amarante – RN, 14 de janeiro de 2022 
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