
AO IIUSÍRíSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA PRETEIIURA MUNICIPAL DE IIAITUBA'PA

REF.: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELEÍRÔNICO N" I9/2020

A empreso Sleg Apoio AdminirtÍotivo uDA ' ME' pessoo iurÍdico de direito privodo'

comsedenocidodeo"áu.itioo'estododoPoronó.noRUoJoséMerhy,12ó6,inscriiono
Codostro Nocionol Ot 

"'loo 
t"ídico sob o n'' 0ó'21 3'ó83/0001-41 ' por iniermédio do seu

representonte infro-ossinodo' vêm opresentor pedido de

IMPUGNAçÃO

emfocedoconstotoçõodeineguloridodequerestringeoiguoldodeeocompeii'tividodeno

certome, pelos seguintes fundomentos de foio e de direito:

l' Dos tAros ' r:^i+^+Âri'\ no modolidode

O MUNICIPIO DE ITAITUBA' instourou procedimento licitoiório' no

PregÓoEletrônico,visondoo"^ouo'nuodemoterioisdeexpedienteediversosporoolendero

demondodossecretorioseFundosMunicipoisra,.oçoo.SoÚde,AssistêncioSocioleMunicípio

detotubo-Prereiuro,::T*i,1"":]-:i"i"'i1,1:j':":::,,::::"i.ffi ]::'il:il;
processo, cuio prévio corÍeÇôo se mostro indispensor

de propostos' .,ann ôôÍ suo ompliiude,

Foce o interesse pÚblico evidente do procedimento em vogo' por

soLlclTA-sE COM URGÊN;;; onótise do mérito aedo-t.pugnoçõo pelo (o) sr' (o) Pregoeiro (o)'

o fim de evitor preluízos íoior., poro o erório pÚblico, o quol certomente seró lesodo coso o

Edilol permoneÇo nos termos otuois' Tol é o que se posso o demonslror'

II. DAS RAZÕES DE TMPUGNAÇÃO

o. DO PRAZO DE ENIRÉGA

O editol requer:



"3.3. O Prozo de entregd

edienle, nÕo seró superror

ebimenÍo do Ordem de Compro'

porcelodo de fornecime

o l0 ídez) dios conidos'

nlo de 
imoteriois de

contodos o Porlr do

como o entrego do
exp

rec
(GN)

cios que longenciom Prozos'

, do sede dos licitontes
Foi verificodo que os exigên

o em rozÕo do nolurolidode

e iol disiinçõo é

niom umo Profundo distinÇõ

vedodo Pelo inclso l,§ 1"do Art. 3' do Lei 8'óó6/1993'moteriol, oPrese

finol dePois do ordem de fornecimento, o fornecedor onemotonte tem openos l0

(dez) dios conidos poro o entrego dos moteriols'

os Íornecedores do regiõo' e oPortunomente 
os

Dess
lor com sotisfoÇÕo tol

que tenhom odQ

ndo e Possondo Por cimo do

o formo é foto que somenle
moleriol, Poderõo contemP

princíPio do isonomlo

necessorios mois dios Poro o
edocompetitiv idode entre

uirido onieciPodomenle 
este

exigêncio, frustro

ue esies PrincíPios 
seiom obedecidos' seriom

oximos oo de entrego nôo

os licitonies' Poro q

de modo que os licitont es sediodos em locois Pr

enirego do Produlo
nóo seiom lrotodos de

seiom beneÍiciodos e

Íormo desiguol' ferindo ossim o PrincíPio do isonomlo.

dos rodovios bÍosileiros' ossim

dos condiçÓes de irofego
o de irobolho Poro motoristos'

Somos conhecedores
impõe reduçõo do iornod

como do Lei n' 13'103/2015 
que

ntondo ossim o Prozo Poro tronsportes de mercodorios

enfretomento do COVID-I9! Com
oume

umo situoçÕo diferente: o

oúde e oÍins' os lronsPortodoros

isio, os rodovtos

Ademois, vivenciomos

openos Permitem irofego livre de moteriois de s

visio medidos de conter o tronsmissõo do CoronovÍrus'

tombém diminu írom suo froio' tendo em
mos com o mesmo obietivo

Cobe oindo trozer o Período dodo Por Órgõos distintos'

úblico do Éslodo do Rio de

de goro

Joneiro, oo obr

ntir o livre PorllciPoçÕo 
no

o processo licitolório Editol n"93

processo

enirego do

licilotorio, Ministério P

/2019 (20190919 - MPR

produio; Pelo COREN

J-93.19), que deliberou um

Consêlho Rêgionol de
lr

prozo de 80 (oitenlo) dios Poro o
/2019 (2Ol91oo3 CoREN-AM 003.19) que

AM, no Editol n'003
l; e pelo PreÍeituro MuniciPol

enoEnteÍmogem do Amozonos
) dios Poro o enlrego do moi

deliberou um Prozo de 40 (quorenlo



b. MOLDuRA DOS TTENS 295 A 302 - esio descÍito

Nõo resto cloro quol serio o molduro dos itens 295 o 3o2' vislo que noo

no descritivo do item' "nOol"i' 
gostoríomos que fosse esclorecido quol o moieriol que deve

ser feiio o molduro Oo' q'oO'o'' se deve 'u' 
de *odti'o ou oluminio' visio que o moieriol

solicitodo oltero o volor do produto'

pÍeiudicodos' mos sempre com o intuito de enÍegor-lhes o quonlo ontes'

Itt. Do DlREtro

Consiituiçôo do RePÚblico dispõe: Art. 37. A

O ortigo 37, inciso XXI' do

to de quolq uer dos Poderes do Uniôo' dos Estodos, do

dministroçÕo pÚblico direio e indire

edeceró oos princípios de legolidode' impessoo lidode,
o

Distrito Federol e dos MunicíPios ob

, tombém, oo seguinie:

morolidode, publicidode e eficiêncio e

os obros, serviços' compros

XXI - ressolvodos os coSOS especiÍicodos no legisloçóo'
de licitoÇôo público que

e olienoçoes seroo conlrolodos medionte procesSO

ossegute iguoldode de condiçÕes o todos os conconentes' com clôusulos que

estobeleçom obrigoÇ Ões de Pogomenlo' monlidos os condiçÕes etelivos do

proPosto
técnlco e

, nos 'termos do

econÔmico indisPe

lei, o q
n50

uol somente Perml

veis à goronlio do
liró os exigên cios de quolificoçÕo

oe5.
cumprimenio dos obrigoç

Bem como, se foz necessório osseg uror o PrincíPio do lsonomio, que estÓ Previsto no

ort. 5" do ConstituiçÕo Federo lde 1988, onde Prevê que todos sôo iguois Peronte o lei' sem

, bem como no ort' 3P do Lei 8.óó6193' ve]omos:

inçÕo de quolquer nolurezo

AÍt. 3 A licitoÇÕo des'tino-se o goronlir o observÔncio do PrincíPio constilucionol do

isonomio, o seleçÕo do ProPosto mois vonloioso Poro o odministroç

promoçoo do desenv olvimento noclonol suslenlóvel e sero processodo e
Õoeo

n"129/2019 (2O2OOI ló - PM sonio L' D'Oeste 111'19) que

de Sonto

otribuiu o.Prozo de

Luzio D'oeste - Ro' no Editol

45 (quorento e cinco) dios Poro o enirego do moteriol'

Sendo ossim, se em Períodos normois sóo dodos Prozos que voriom entre 40-80 dios'

nÕo se Pode

conforme demonstrodo'

ser tõo generoso e conceder oo mínimo 30 (trinto) dios oo Prozo?

Desso formo requer que o PÍozo de entrego dos Produlos' seio ollerodo ooro 30



aÍÔIO Ài)í'l.'l§ r R! r l! ô

em esrÍito conÍormidode ":-' ..:',"::[.::: .3t;ilL'i.:'"31"i?3i't#

k;m:,.;ff"1i::s".::,ff,f::i:iã"Jàio'ã 
do iulgomento obietivo

e dos que lhes sÕo correlotos'

Entende-setombémqueofimessencioldolicitoçõoéoobtençõodoproposto

mois vontoioso po'o o eO'i'i'troçao PÚolico e' hó de se entender que o oto de exclusõo de

um concorrente o.ooo oor'"onjlrio, tor intuito, em prol de um excessivo formolismo'

lv.oo PEDIDo

'"it::::T':::i:::;:"' t* produtos seio orterodo poro 30 (trinto) dios'

2' Sêio esclorecido quol o molduro dos quodros referentes oos itens »5 o302'

Poro gorontir o competitividode do certome' oguordomos que seiom respondidos

nossos esclorecimentos " 
lt i'n"" Vosso Senhorio o receber lempeslivomente o presente

petiçõo, delerminondo'se o sêu imedioto processomenlo'

Requer' coso nõo corrigido o editol nos ponios oro invocodos' seio montido o

inesignoçóo oo to 
'rnolnnontt' 

poto posleÍloÍ i';t;t onuloçõo por porle do outoridode

compelenle poro lonlo' 
Curitibo, 2g de Agosto de 2020.

., .j LUIZ FERNANDO DE

OLIVEIRA:7923232991
r'tr[{::{';:Ííls**r'.T "2

s,ÉG APoto 
ffllBãTf?Tàvl?v:lli 

- ME
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ffiUUTI QUADROS E VIDROS HDA
F^BRrC^ DE QI]ÂDROS ESCOT.ARIS (QUADRO BR^N(]). l.Ot.SA r)E VtDRo.

erIADRO Avrso.coR tr(t^. ciz. ct,s]Ào Á vtsT^. Dur.N l.RL or fRoS)
CNI']J: ()1.961 .467 0(10 i-96 tnscriçâo Esladiral: 062.09j.ti21-0024

-uslRisslMo(A) sENHoR(A) pREGoErRo(A) E DEMAIS MEMBRos DA EeurpE DE LICTTAÇÀo
DA PREI'EITURA MLNlCIPAL DE ITAIT1JBA

PREGÃo EtErRôNrco No 019/2020-pE
Número do Processo Interno: 069/2020

Prezados seúores, A empresa Multi Quadros e vidrcs Ltda. insffita no cNpJ n" 03.961.46710001-96. sediada

à Rua caldas da Rainh4 n" l79q baino sâo Fra.ncisco. neste ato representada por sua procurarjora inlia-
assinad4 ven mui respeitosarnente, à presença de V.Sas. com fulcro no art. 12 do Decreto n" 3555/00-

apresentar sua

MPUGNAÇÃO AO EDITAL

Em facç da constataçào de inegularidades na habilitaçâo do referido pregão frente aos itens 292.293,

294.295,295a\ 296.296 4 297.29j a 298,29t a- 299,299 a 300.300 a 301.301 a 302. j02 a . qu€ é

solicitado Quadro Branoo que sâo fabricados com fundo em madeira (MDF. compensado, Eucatelq IIDF,

Duralex. Aglomerado) para dar sustenraÉo ao quadrq sem exceçâo, nào existindo outro material püa
fabricaçào, ou seja os quadros são confeccionados com matéria prima principal/estrutura a madeir4 assim

como qualquer outro mobiliririo confeccionado de madeira ( Mes4 Armfuio, poía dentre outros).

A madeira é a principal matéria prima do quadro, que compôe a sua esfutura. e está enquadrada no

Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n" 6. de 15/03/2013. a qual Íouxe modifica@es ao Anexo II da

Instrução Normativa IBAMA n" 31, de 0311212009. do qual o pregoeiro d€veria solicitff ao licitarte
provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie im€diatamente. sob pena de nâo-

accilaçilo da proposta- o (lomnrovante de Reeistm do ,àhri cante do úoduto no Cadaslro ico l''ederal do

lbama. acomDanhado do respectivo Ceíificado de Reeula dade válido com chave de Autenticacào. Instituído

pelo artigo 17, inciso II, da lei n" 6.938, de 1981, conforme a tri Federal n" 6.938/1981 e alterações dadas pela

Lei n' 10.165/2000. e lcgislação coÍrclata-

O Cadastro Téçnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utili,adoras de Recusos

Naturais é um dos instruÍnentos da Politica Nacional do Meio Ambiente (an. 9', Xll. da tri n" 6.938/81) cuja

finalidade consiste no controle 9 no monitommçnto das atividadgs potencialmente poluidoÍas e/ou a extração,

plodução, transpoíe e comeÍçializaçào de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente.

A lnstrução Normativa IBAMA n' 6/2013. que regulamenta o CTF/APP. impõe a obrigatoriedade de

inscrição no CTF/APP as pessoas fisicas e juídicas que se dediquern isolada ou cumulativamente, ao

exercÍcio de "atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de reçursos ünbientais" (aÍt. l0' I).

RUA CALDAS DA RAINHA. 1799 - BAIRRO SAO FRANCISCO- BH [E/MG- TEL: 3497ó829

Sitc: r!\|w.lnultiquadros.com.br
e-mail: multi quad r ahrxr com- hr

Bclo llorizonte. 28 de Agosto de 2020.



rúu[fl QUADRoS E\DROS rlDA
FABRICA DE QUADROS ESCOT-ARES (QUADRO BRANCO, LOUS^ DE VII)RO.

QUADRO AVISO.CORTIÇA. CIZ. CESTÀO Á VISTA. DENTRE OUIROS),
CNPJ: 03.961.46710001-96 Inscriçâo Estadual: 0ó2.(»3.8214024

Por atividade potencialmente poluidora e utilizadoÍa de recusos ambientas. no termos do an. 2".

inciso I: da referida instrução, entende-se "aquelas relacionadas no Anexo VIII da tei n" 6.938, de 1981, e

também aquelas que, pol força de normas específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalizaçào ambientais"

(aí.2'. I).

No tocante da madeira e vidro, o rçferido anexo, incluido pela tri n" 10.165/00, considera como tais

as seguintes atiüdades:

Código Catcgoria l)cscrição

07

Indústria

lMadcira

de serraria e desdobramento de madeir4 pres€rvação de madeira; fabricação de chapas,

lplacas de madeira aglomerada prensada e compensad4 fabricação de gstnrtulas de

madeirae de móveis

P;/su

lüédro
l

i
j

1

ANEXo I

ABIJT,\ DE AIIVIDADF]S POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTIT,IZADORÀS DE RI'CURSOS

AMtsltrNT^lS

jlrgenda de cobrança de TCFA:

lsn4 - conforÍne Anexo vlll da IÉi n' 6.938, de l98l;

islvt* - conforme Anexo VIII da tei n' 6.938, de 1981, com especificação desuitiva;

lNÀO 
- descriçnes não ünculadas ao Anexo Vlll da Lei n'6.938, de 1981, mas sujeitas à inscrição no CTF/APP, por

força de legislaçâo ambiental.

^lhCORl^
côüic,o DÉSCRIÇ tceÃ

'lndústria de Madeira Fabricação de estruturas de madeira e móvçis

r..-
stM

As empresas que labricam os quadros devem possuir:

- Documento emitido em nom€ da lictmte e/ou fabricante do item c{tado que comptove que as

madeiras utilizadas na fabricaçâo e/ou montagem dos itens sào oriundas de áreas de florestas nativas com

Projetos de Manejo Floresal ou d€ áÍeas de refloÍestâmento aprovados pelo Instituto Brasilciro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA- conforme prçvê a lnsrução Normativa n" I 1212006

OU:

RUA CALDAS DA RAINHA. 1799 _ BAIRRO SÂO I'RANCISCO- BHTEÀ4G-'TEL: 3497ó829
Sitcr wrvrv. mu ltiq uadros. com. br

ü-mail: multiquadrosí0\'ah«)-com.bÍ

Í.1 o Anexo I na IN 06/2013 especifica o seguinte:



ffi,m.g-',P*Pi.En*r,,*g§*{P}' ' "iiiio'rriõ,iviso.cor{rlÇ4. G7. (rr srÀ( I 
^ 

vr\ L\' Dt N l.lf ll]l lRoti
"" ''' , ipl, irl.üi ie liot]o r -90 Inscriçào Ilstadual:062'0e:1'811-0024

- CertiÍicado de Regularidade do Cadastro Técnico FedeÍal junto ao lnstituto Brasilçiro de Meio

Ambiente e dos Reculsos NÚuais Renováveis tsAMÂ' com validade' vigência na data da solicitação que

comprove que a licitant€ e/ou fab, icant€ do item cotado esüâ legalizada perante este órgão tiscalizador para

industrializ4ão de madeirds oriundas de floÍ€stas nalivas ou de refloÍçstamento' conforme a Lei lederal n"

6.938/1981 e altera$€s dadas pela Lei n' 10 165/2000'

A madeira que é a mal€ria prima principaVestrutura do quadro deve ser oriundas de ár€as de florestas

nativas com Projetos de Manejo Florestal ou de fueas de reflor€stamento aprovados pelo TBAMA' além de

serem potencialmente poluidoras, e devem tçr sua destinação final cor.eta, conforme lei ambiental vigentr'

A Lei Federal 6.93E181 prevê os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambientç' entre os

quais se destacün o licenciamento ambiental' o cstabelecimento de padrões de qualidade ambiental' a

avaliação de impactos aÍnbientais e o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras

e/ou Utilizadoras dos Recxrsos Ambientais - CTF/APP'

Este último. o CadasÍo lécnico Federal' tem a finalidade de possibilit$ o controle e

monitoramento, pelo Instituto Brasileiro dç Meio Ambiente e 
'los 

Recu'sos Nalurais Renováveis - Ibama'

das pessoas fisicas ou juridicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extraçâo'

produção, transporte e comercialização de pÍodutos potencialment§ perigosos ao meio ambiente' e ainda à

extraçâo. produção. tÍanspone e comercialização de produtos e subprodutos da fauna e flora-

Inicialmcnte, a Lei n" 8.666/93 trazia apenas a prcvisão no art ó"' inciso x' de que o projdo Msico

deveria. entre outros elemcntos's€r',eloboradocombasenasindicaçõesdosestudostécllicosprcliindres'
tlo

que assegurem a viabilidde técnica e o

PosteriorÍnente, com o advento da tÉi n" 12 349' d€ 20lO' que incluiu no art 3'da I-€i n'8 666/93'

çomo pÍincipio e objetivo da licikçãq a proÍnoção do desenvolvim€nto nacional sustenúvel' o tema garúou

força e importáncia- Concluiu's€ que o Estado' com seu poder de compra poderia influir po§itivaÍnente na

questão, criando demanda paÍa que os produtos conrerçializados se adequassem cada vez mais aos critérios

de sustentabilidade.

No mesmo sentido, o TCU passou a cobraÍ diversas condutas da Administração na iáÍea de

sustentabilidade socio ambiental e passou a exigir dos gestoÍes as justificaÍivas parâ a não realizaçào dessas

oondutÀs.

Por finr. foi publicado o DecÍeto no '7'l46DOl2' que regulameotou o aÍt 3" da Li n" 8 6ó6193'

especifiçamente para estabelecer critérios' prátiças e diretjizes para a plomoção do desenvolvimento

nacional sustentável na§ contÍata@es públicas Nesse sentido se sncontra consolidada a legalidade e a

RUA CALDAS DA RAIN}IA' 1799 - BAIRRO SÃO FRANCISCO BHTE'^4C' lEL: 34976829

Site: §'\Íw multiqtliúros §oÍÍLbr

e-mail: multiquadÍos"D!úN.com br



m-r"t QUADR.' EvrDRos LrDA
t,ÁllRrcA t)t, QUADROS ES(OI_ARES (QUAr)R.O ltRÂN( O. LOt;s,,\ Dfi VII)Ro.

QTJADI{O 
^VISO.CORTI(',^. 

GlZ. (lliSTAO A VISTA. I)llNTRliOUTROS).
( \PJ: 03.96 1.16710(X) l -96 lnscrição Esladual: 062.093. ti2 I -0()2'l

obrigato edad€ de s€ obsovar critérios de sustentabilidade nas licitaçôes, desde que preservado o pincipio

da isonomia-

Neste ponto, importante trazer o que dispõe o já citado De(,eto n' '1.74612012 rcerca de como deve

agir a Administraçâo pora dü efetividade ao tema

"Árt. 7" O in§trumento cotÜocatório poderá prever que o conlratado adote ptáticas de

susteuabílidade na execltção dos seniços contratados e crilérios de sustentabilidade no

íornecimento dos bens.

Árt. 8' A comprovação das exigências contidas no instru ento cot t'ocatótio poderá ser

feita mediante certilicqção enitida pol in§titüição pública olcial ou inslituiÇão

credenciada, ou pr qtalqüer oulro eio delinido no iflstrutuento co'Nocatótio "

Cabe ressaltar que a expr€ssão "poderá" contida na notma dçve ser §empe entendida qrmo um

podeÍdever pam a Administraçâo em demrência do principio da legalidade.

Noca§oconcÍeto,opontodeinsurgênciaéaarrsênciadeexigêncianoeditald€queafabricantedo

produto c$eja com o regis.tro válido no cTF - cadastÍo Técnico Federal de Atividades Potencialrnente

Poluidoms ou utilizadoÍas de Recursos Ambi€ntais, instituído conforme inciso Il do alt. t 7 da t ei 6.938/81.

O registro do fatricante do produto no CTF assegura que o processo de fabricaçâo ou

industrialização de um poduto, em razão de seu impocto ambiental, está sendo acompenhado e fiscalizado

pelo órgâo competente.

As atividades que deÍDandam o Íefeddo cadastro se encontram pres€nte no Anexo I da IN" 06/2013

do IBAMA. incluindo-se. entle outras:

7-4. Fabricação de estruturas de rnadeira e rÍÚveis

considerando-se o srarrs de principio da licitaçâo a que foi erigida a promoção do desenvolvimento

nacional su§tentável, cabe no momento analisar se a exigência do Registro válido no cTF da fabricante do

produto s€ apr€senta como algo e necessário e obrigalório. de acordo com as norna§ vigentes'

Nesse sentido, o assunúo já foi objeto de análise da Advocacia Geral da União, exposto através do

parecer n |3"2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU. assinado pe10 ProcuÍador-Gelal Federal em 17 de

novemtro de 2014, o qual teve como conclusão a possibilidade, e inclusive dever, de se incluir a exigência

em qu€stiio (documento inúsgral em anexo).

Ressalta-s€ que o Parcc8r em questão não tÊm qualqucr força normativa na âtividade administrativa

do Poder Judiciário. Por outro lado, arribui-se à AdvocaÇia Geral da uniâo. entle outras funçôes, as

atividades d€ consultoÍia e assessoramento juridico do Poder Execúivo. possuindo corpo específico para

analisaÍ e instrür sobÍç questõ€s atinentes a licitações e contrato administrativos'

Sobre o assunto, assim concluiu referido parecçr:

RUA CALDAS DA RAIN}IA, I?99 _ BAIRRO SÃO FRANCISCG BHTE/MG- TÊL: 3497ó829

Sito: w'nrv.multiquaclros.com.br
e-nlail: nrulli cturúros tahoo.com.br
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"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITÂÇÔES E CONTRÂTOS

ADMtNIsrRATIvos. LICITAÇÕEs sustrxrÁvpts' pxtcÊxctl oB

crurÉruos r pnÁTlcAs DE susrENt'tstl-toeoo sÓcIoAMBIENTAL NÀs

coNTRATAÇÕEs pÚslIcls. exlcÊxcra DE tNscRlÇÀo E

REGULARTDADENo clolsrnorÉcllcoFEDf, RALDo IBAMA (crF)

I-osCÍitériosepÉticasdesustentabilidadeserâoexigidosporvezescomocspecit.icação

técnica do objeto; por vezes como obrigação da contÍatada: c pílr vezes como requisitos

de habilitaçâo técnica ou juridic4 seja na exccução dos serviçoíobras contratados ou no

fornecimento dç ben§, devendo ter como princípio a pres€rvação do caráter competitivo

do certame.

ll-Nãosepodeconfundircritériosdeaceitabilidadedaproposta(critérioscpÍáticasde

sustentabilidade eigidos como especiÍicaçào técnica do objcto ou como obrigação da

contratada) com requisitos de habilitação

ttl-oGuiaPráticodet,icitaçÔesSu§tentáveisdaCjU/SPorientaquandoscdcvcerigira

inscíçào e regularidade no C'I-F do IBAMA como critério de aceitabilidade da proposta

ou como requisito de habilitação'

Iv - Dirnte de todâs as normas de defesa do meio ambiente citadas ne§te parecer' a

Administraçâo tem â pr€rrogativa e o dever legal e moral de exigir nas contrataçõ€s

públicas critério§ de §ustentabilidâde socioambiental' entre ele§ o regisro no

Cadastro Técnico Federal, acompanhado do re§pectivo CertiÍicâdo de Regulsridade

válido, quando a Lei n'6'938, de l98l e a regulamentaçâo pelo IBAMA â§§im o

exigem (stualmente o tems é regulamentado pela ln§truçío Normativa n" 6' de 15 de

maÍço de 2013). sob peoa de não aceitâção da proposta ou inabilitâçáo da licitante'

conforme o caso

V - PoÍtanto, a exigência é legal e não viola os artigos 27 a 3l da Li Geral de Licitações

e Contratos Adminishativos (tei n" 8 6ó6, de 1993)'

(...)"

Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas nesta lmpugnaçâo' a Administração

tem a prerÍo8ativa e o dever legal e moral de §omente adquiÍir produt6 d€ pÍocedência legal Uma das formas

de comfrovação da legs.lidade da plocedência do produto é a comprovaçáo de registro do fabricante do pÍoduto

no Cadastro Técnico Fedçral de Atiüdades Potencialmente Poluidoras ou tltilizadoms de Recursos

Ambientais. acompanhado do resp€ctivo CçrtiÍicado de Regulaídade úlido' nos termos do aÍ 17' inciso I l'

da tri n' 6.938. de l98l e da regulamentaÉo pelo IBAMA' sob pena de não acÊitaÇão da proposta (atualÍnente

o tema é Íegulamentado pela lnstruÉo Normaliva n" 6' de l5 de maÍço de 2013' devendo o Guia s€r alualizado

nessa paÍte).

RUA CALDAS DA RAINHA, I799 _ BAIRRO SÂO FRANCISCO_ BHTENVíG- TEL: 3497ó829

Sito: rvuu multiquadros e'om br

e-nrail nrulliquad r airxr com. br



&-H".3r**s E \rrDRos LrDA

o" ^'â§-'iilli;i?ã#,' - -ii#[kfl 
gçg'*x S*

A Administração nào é obrigada a adquidr produtos de Pocedência duvidosa' ou seja' de làbricantes

que nào se encontrem regulaÍes com o CTF do IBAMA (quando exigido)' diante da potencialidadc lesiva

desses Produtos

Por firn com relação à crítica feita de a exigência de Íegula dade da inscrição do fabricante do

produto no CTF se tratar de exigencia de conduta de terceims no c€rtame' cabe uíÍra Íefleúo a respeito de tal

critica

Preliminârmente cabe esclaÍocer que o site do IBAMA p€Ímite a consulm da Autentiçidade do

Ceíificado de Cadastrc Técnico Federal aravés da Chave de Autenticaçâo quç todos os certiÍicados devem

polisuir. güantindo assim a sua validade Ressaltamo§ que a Consulta-Púbüça é meramente para consulta

simples. não garantindo a autenticidade do c€rtiÍicado' que dçve possuir obdgatoriaÍnente a chave de

aut€nticidade.

ou sej4 o Prçgoeiro tetá totais condi§ies de' por si' ú veÍificaÍ a regula'idade do tàbricante do

pÍoduto oferecido pela licitante no §it€ do IBAMA Essa situação enÊaquece a al€gação de se tratar de uma

exigência de conduta de terc€iros no ceíaÍrE'

Ademais, ainda com rElação a essa critiça (exigência de conduta de terceiros)' é preciso entendcr que

s€ esta a falar do que se denomina a "cadeia do bem" ou "o ra'íreamento da legalidade ambiental da cadeia

produtiva do bem que será adquirido pela Administração Publica' A Administraçào Publica contÍatante cxige

do licitante/fom€cedor' o licitante exige do fabricante do produto e toda a sociedade ganha com isso'

É uma situação sçmelhmte à da compra de madeira para fabricação de móveis ou qualquer outro

produto de origem florestal Essa matéria prima terá sempre que viÍ acompanhada da compÍovaçâo de §ua

origem legal. A Administração *t*t" O"'" compÍar produto de origem florestal quando o fomecedor

comprovar a origem legal desse produto'

Nessa esteirÀ o fomecedor qu€ paÍicipa de licitaçies deveú çxigir a compÍovação da regularidade no

CTF sempre que compraÍ pÍodutos de seu fabricante' quando a legislação exigir que esse fabricarte seja

cadastrado no CTF em relação a esse produto se o tàbícante do produto porventura se nçgaÍ a se regularizâr

ou multer-se regularizado' deve o tbmecedor/licitante descartar ess€ fabricante e buscar outro que comprove

sua condição de regularidade' pelo menos se esse fomecedoÍ tiveÍ a intenção de contratár mm a AdministÍaçào

Pública.

Somente assir! com a "cad€ia do bem" ou "o rastreamento da legalidade ambiental da cadeia

produtiva do b€m que se'á atlquirirlo pla Administração Públic2"' será possivel cumprir o desiderato de

promover o des€nvorvimento nacionar suíentáver, eÍigido a principio da licitaÉo. pü força da alleraçâo do

aÍ. 3" da tri n" 8.666, de 1993 pela Lei n" 12 349' de 2010 "

r,,T {\v.multiquadros.mrnbr
BAIRRO SÃO FRANCISCO- BHTEMG- TEI' 349'I Á829
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Destaforms.eportudojáexposto.oeditaldeveseralteradocomainclusãodaprevi§ãodeque,para

os itens enquadÍados no Anexo I da IN' 06/2013 do IBAMA, o Pregoeiro solicitaá ao licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar. que apresente o Comprovante de Registro do fabricante do

produto no cadastro Técnico Federal dc Atividades Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de Recursos

Ambientais, acompanhado do respectivo CertiÍicado de Regularidade vílido'

L)e acordo com a lei 8.666/93

Art.3"Alicitaçãodestina-s€agamntiraoh,servânciadoprincipiocon§itucionaldaisonomiaa

s€leção da proposta mais vantqiosa para a administração e a FrorÍpção do desenvolvimento nacional

suÍenüável e seú processada e julgada em estdta conformidade com os princípios básicos da legalidade' da

impessoalidade. da moralidads, da iMdade, da publicidade, da probidade administrativÀ da vinculaÇào ao

instrumento convoçatório, do julgamento objetivo e dos qLE lhes sào correlatos (Redação dada pela Lei n'

12.349, de 2010) (Regulamento)

Solicitar o CertiÍlcado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IB^MA' nâo intinse a

ISON IÁ E OC TIiR COMPE o DOC ll TÀMÊ pois muitas fábricas de quadros escolarçs e

róveis já cumprem as Normas Ambientais vigentes. e possuem o Certificado do Ibama e várias empresas

revendem em muitas licitaçoçs pública§, produtos dos labricantes lic€nciados pelo Ibarna'

A pres€nte licitação foi instaurad4 na modalidade de Pregão Flletrônico. conformc Termo de

FUNDAMENTAÇAO

Como é cediço, a Administração Pública a Administraçào Pública deve' obriSatoriaÍnente'

atuar com respaldo na Constituição daRepública e no ordenamento jurídico vigente' por corolário ao Estado de

Direito. Todos os artigos constitucionais, em últiÍna análise, velam pelo princípio da le8alidade' espeÇialmente

o aÍ. 5'. incisos ll c I,XIX, aÍ. 49, v, e aÍ 37, que ora s€ colaciona:

A . 37 - Á adrninistruçdo pública dircta e ihdireta de qualquer dos Poderes da

llnião, dos Estddos, do Distrilo Federul e dos Munícipios obedecerá aos

pincipíos da legalidade, impessoalidde, moralidade, publicidade e ertcíência

(...).

RUA CALDAS DA RAIN}IA, 1799 BAIRRO SÃO FRANCISCO BH'TE/MG- TELI349'14829
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Dessa lorma exiç-se da AdminisÚação que toda sua atuação s€ja pautada na Lei' pois'

"hoje. o principio da legalidade exige a conformidade dos atos administrativos com a lei e com tdos os

valores que estão presontes na Constituição, de forma implícitaou explícitd"'

Cinge-se o debate, portantq a existência de norÍna que exija da Adminisração Pública

conduta co.respondente à obs€rvância do CTF - Cada§ho Técnico Fedei-al e sua regularidade'

Pois bem. lndiscutivel que. a Coníituição da Republica é a primeira a inaugurü obrigação da

Adminisrapo em observar o direito ao Írrcio ambiente ecologicam€nt'e equilib'rado' cabendo ao Poder Publico

defçnde-lo e preservá-lo (CR, an 225). O aÍ. 3" da t'ei 8 6ó6193 exige' expressamente' "a promoçâo do

dssenvolviÍnento nacional sustentrâvel" s€ja garantida pela licitaçâo, eúgindo o Decrelo 7 ?4ó' que

r€gulamenta refeÍido aÍtigo, que a administraçâo pública exigiram no instmmento convocatório para aquisição

de bens que estes s€ja constituldos por mateÍial reciclado' atóxico ou biodegradâvel' entre outros critéÍios de

sustentabilidade.

Não bastasse isso, a Advocacia-Ceral da Uniâo, rcsponsável pela assessoria e consultoria

juridica da Adminisfação, por meio da CâmÚa PerÍnanente de Licitações e Contratos (CPLC) instituída pela

poíaia 359. de 27 de abril de 2012. com objetivo de uniformizar o entendimento jurídico da Adminislração

Publica e, por conscguinte, Íaçar os camiúos da legalidade' emitiu o Parccer no-

13/2014/CPIC/DETONSUiPGF/ACU, no qual não apenas conclü que "atualÍnente. a inclusâo de critérios

desustentabilidadesocioambientalna§oontrataçõespúblicaséohnigaçãodaAdministração,,.tendoa

Administrasão "dever legal e moral de somente adquirir produtos de procsdência legal"'

Nâo podondo a Adminishação adquirir produtos de procedência duvidosa surge a Lei

6.938/81 e a Instrução Normaliva IBAMA n' 3 1 como salvaguardas da procedência' ao estabelecer "o registro

do fabricante no Cada§ro Técnico Federal - CTF" para assegunu qu€ o processo de fabricação ou

industrialização de um produto' em razão de seu impacto ambiental está sendo acompuüado e fiscalizado pelo

ór8ão competente.

TIata-sedeverdadekocritériodesceitgbilidsdedapropo§tâe.assimsendo.deve

expressâmente constâÍ do lo§trumento Coovocatório' dando publiçidade à exigência - observância ao

principio rla publicidade. bem como vinculando o§ competidorc§ e a pópria Admini§trsção - princípio da

vinculação ao instruÍnento convocatóúo'

' Dl PlEfRO, Maria Sylvia. Licitaç;o para contratos de publicidade - Econom icidade. BLC ns. 6, iun. 1993, P
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Que, além da pr€visão çontida no aÍt' 225 ac;ÍÍ fiansüito' aplicaÍn-se ao tema os princípios

eslabelecido§ pelo aÍ 37 e as disposiÉ€s do aÍ l ?0' todos da Carta Magoa

" Que o art t 70 do C Ft88 corrobora rw compreensào do questão quondo rtía que a

ordem econômica' fundado na rolotizoção do trabolho hllnano e na livre iniciotiw

@n por rtn asseguror a todos existêficia digna' conforme os ditunes da iustiça

Íuturas geraçoes

social, obserrados os seguintes íncípios:

IV - livte concorrêncío:

l' - defesa do consumidor;

l/l - defesa do neio ambiente:

Vll - redução dos desiguoldodes regionois e sociais:

Vlll- busca do Pleno emPego."

Há valoÍes constitucionais a serem garantidos e é dever-poder da Administraçáo Públiça guardáJos e

"t 
t-"t:H::" 

"..opo. 
o Estado cdita normas' delimita a autonomia dos paÍiculares e prestigia valores a

scÍem buscados pela atuaçào pÍi!"da'

*

I\ihlico e à co[etiidü(le o dever de tlefentlO-lo e prescnri-lo pra as prasenl's a

A intervenção do Estado ocorre ainda quando eíe demanda bens e s€Íviços necessários ao

cumprimento de todas as suas lunçõ€s e atividades' momento em que busca no mercado o supoÍte pa'a at€nder

as suas n€c€ssidades, ocasionando impacto de diÍneNáo macroeconômica em face do porte das contÍalaFes

Observando o mandamento constitucional' a Lei n" t2 349/10' de 15 de dezembro de 2010' constituiu

um maÍco nesta ação estatal ao introduzir disciplina na dimensão desta função macroeconômica da contratação

rcalizadas

pública-

Este diploÍna reém{ditado determinou que o Estado quando da formalização de uma contrdt4ão'

considerü não somente o bem ou s€Íviço necessário' mas taÍnbém a realizzção de um valor

constitucionalmente - o d€s€nvolúmento naçional suslentado'

AL€in"12.349/10impõcqueacontrataçàoadminiírativaocoÍracomoincentivo

ao desenvolvimento nacional su§entado' com atonção a dois aspeçtos:

. A diÍrEnsào econômico-social (fomento às ariüdades no Brasil) 
-"-

RUA cAr.DAs DA RA^no, ,rr'l *ãiJiâfJH:li:* t'rE/MC- rEL: 34e7ó82e

e-mail: multiquadros ti \úoo'com' br
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Além de assegurar um tratamento preferencial às empresas estabelecidas no llrasil, a l-ei n' 12.394110

imÉs a adoção de soluções ambientalmente corÍsta§. impondo ao Estado uma contratação administrativa que

asscgure pnáticas amigáveis ao meio ambiente, reduzindo ao minimo possivel os darm ou o uso inadequado

dos recusos nalurais.

Êsta nova orienlaÉo normativa busca em sua essência o desenvolvimento sustentado. em

conformidade com o conceito pÍssente no Relatório Brundtland de 1987. produzido pela Comissão Mundial

soh,re lüeio Ambiente e Des€nvolvimento, no sentido de que este mcdelo "salisíaz os necessidades presentes.

sem compt/o eter a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades " -

A relação ao tema especifico das licitações, as alllraçôes introduzidas Í,ela lÊi n" 12.349/10 na

redação do aí. 3" da Lei n' 8.666/93 promoverarn relevantes rnodiflcações na çlncepçâo da contratação

administrativa vigente no Brasil.

Na prática a aplicação deste novo conceito - desenvolvimento nacional sustentável exi8c revisào

dos rcquisitos de habilitação a s€rem observados pelos fomecedores que desejam participar de pÍocedimento

licitatório, independentemente da modalidade escolhida, inclusive o Pregâo. co.rforme previsto plo an. 2" da

ki 12.394t10.

Entre as condisôes a s€rem cumpridas pelos fomec€dores, encontram-se as exigências de qualificação

tecnica estabelecidas no aÍ. 30 da tri n" 8.666/93. que. em seu inc. lV. d€termina que o fomecedor deve

pÍovar "o atendi ento de requisitos preústos em lei especial, quando for o caso"-

Com o advento da legislaçào ambiental (tei n" 6.938/81 com a rsdaçâo dada pelas L,eis números

7.804/89. 8.028/90 e 11.284/06) e a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente. é indubitável a

existênçia de legislação especial aplicável ao tema do desenvolvimento nacional sustentável. scm contar com

toda a normalização produzida pelo IBAMA (lnstrução Normativa n'31, de 03 de dezembro de 2009) e pelo

Ministério do Planejamento. Oçamento e Gestão (MPOG) (hstruçâo Normativa n" 01, de l9 de ianeiro de

2010). sendo indisnutivel que estas regÍas devem sçr observadas no momento da deliniçà) das exigências de

qualificação técnica dispostas no edital licitaúorio a scr expedido pela Administraçào Pública contratante.

Nos termos do art. 13l da Constituição, 'a Advocacia-C,çral da Uniâo é a instituição que. diretamente

ou alravés de órgão ünculado, representa a União, judicial e extrajudicialrnente, cabendo-lhe, nos termos da lei

complementar que dispuser sobre sua organização e ftmcionarnento, a§ atividades de consultoria e

assessoramento juridico do Poder Executivo.

RT]A CALDAS DA RAINHA. 1799 BAIRRO SÂO FRANCISCO BH]E,']\4G. 'IEL 349'74829
Site: wli,rv.multiqttadros.t,om.hr

e-mail: multiquad rosíri;tvúoo. com. br'

- A dirnensão ecológica (adoção de praticas ambientalmente conetas).
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A atuação consultiva da Advocacia-Creral da Uniâo (AGU) s€ dá por meio do assessoraaento e

orientaçâo dos dirigentes do Poder Executivo Federal. de suas autarquias e lundações públicas. para dar

segurançajuridica ao6 atos administrativos que serão por elas pralicados, notadanente quanto à materializaçâo

das politicas públicas. à viabilização juridica das licitaçôes e dos contatos e. ainda. na proposição e análise de

medidas legislativas (Leis, Medidas Proviúrias, Decretos e ResoluÉes, ontre outros) necessifias ao

dçscnvolvimento e aprimoramento do Estado Brasileiro.

Além disso, desenvolvem-se atividades de conciliagio e arbitraÍnento, cujo objetivo é o de resolver

administntivamente 6 litígios enke a Uniâo, autarquias e funda$es, evitando, assiÍrL a govocaçâo do Poder

Judiciário.

Sào responsáveis pelo exercicio das atiüda&s consultivas os Advogados da União. 06 advogados integrantes

do Quadro SupleÍÍlentaÍ, os Procuradorçs da Fazenda Nrcional e os Procumdores Federais, cada qual na sua

resp€c1iva árca de atuação.

No exercício dessas importantes fimções, sobressai a atuaçào que tem o dever dar formatação juridi@-

constitucional às politicas públicas, de forma a pÍeservar os dir€ilos e gaftntias lundamentais do cidadão e, em

última anâise. prevenir o surgimenlo de litigios ou disputasjuridicas.

PROCESSO N': 02001.0043%/2013- I I

INTERE SSADO: DTVISÀO JURÍDICA.MG/PROCURADORTA-GERAL I'EDERAL

ASSUNTO: Temas rslativos a licita@s e contratos administrativos tratados no âmbito da Câmara Permanente

de licitaçôes e contratos administrativos instituida pela Poíaria,/PGF n." 98, de 26 de fevereiro de 2013.

EMIJN'IA: DIREITO ADMINIS'TRÁTTVO. LICITAÇÔES E CON'IRA'IOS ADMINISTRATIVOS.

I-ICII'AÇÔES SUSTENTÁVEIS. EXIGÊNCIA DE CRITÉRIOS E PúTICAS D[ SUSTENTABILIDADE

sÓCIoAMBIENTAI, NAS CoNTRÁTAÇÕES PÚBLICAS. ÊXGÊNCIA DE INSCRIÇÀO E

RE(iUI-ARIDADE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA (C1T).

RUA CALDAS DA RAINIIA. I799 _ BAIRRO SÂO FRÁNCISCO_ BH'I}]/MG- TEL: 3497{829
Site: N$w.lnulliquadros.com-br

e-ruail: mulliouadrosÍ?1'úrxr.com.br

Vamos ver o PARECER DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÂO tACUt N'

IJ/2O I.I/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU. OUE INTECRA OS DOCUIUENTOS DOSTA

IMPUCNAÇÁO:
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^. 

(;lZ. ( ills I AO A VIS IÀ- DIlN I Rll Ot rfRO'i).
CNI'.1: 0i.961.467i0001-96 lnscriçào lstadual: 062.093.Íl2l-002'1

Desse modo, ante tudo o que foi exposto acima, conclui-se:

a) Os critérios e práticas de sustentabilidade serâo exigidos por vezes como especificação técnica do

objeto: por vezes como obÍigaçâo da contratad4 e por vezes como rcquisitos de habilitação técnica ou

jurídica" s€ja na execuÉo dos serviçorohas contralados ou no fomeciÍnento de bens. devendo ter

como principio a preservaçâo do carâer competitivo do c€rtamei

b) Não se pode confundir criÉrios de aceitúilidade da proposta (cÍitérios e púticâs de sustentabilidade

exigidos como especiÍicação técnica ô objeto ou como obrigação da contratada) com requisitos de

hóilitação:

c) Diante de todas as normas de defàsa do meio ambiente citadas neste parecct. a Admini§traçâo tem a

prerrogativa e o dever l€gal e moral de exigir nas contratações públicas critérios de sustentabilidade

$cioambiental. cnüe eles o registro no Cadas[o Técnico Federal. acompanhado do respeclivo Certificado

de Rcgularidade válido, quando a ki n" 6.938, de l98l e a regulamentação pelo IBAMA a§sim o exigcm

(atualmentc o tema é regulaÍnentado p€la Instruçâo NoÍmativa no 6, de l5 de março de 2013), sob pena de

não ac€itaçâo da proposta ou inabilitação da licitantq conlorme o càso;

d) Ponanto. a exigência é legal e não viola os adigos 2'1 a}l da [Ei Ceral de l,icitações e ConÍatos

Administrativos (tri n" 8.666, do 1993);

Diante de todas as normas de deGsa do meio ambiente citadâs neíe parecer. a AdministÍaçâo tem a

pÍ€nogativa e o dever legal e moral de exigir nas contrataçõ€s trrblicas critérios de sustentabilidade

soçioambiental, entÍs eles o registro no Cadastro Técnico Federal, acompanhado do respectivo CçrtiÍlcado de

Regularidade válido. quando a Lei n'6.938. de l98l e a regulamentação pelo IBAMA assim o exigcm

(atualmente o tema é regulamentado pela lnsúução Normativa n' 6, de 15 de março de 2013), sob pena de não

aceitaçào da propoía ou inabilitasão da licitante, conforme o caso.

A partir da leitura dos diplomas acirna citados. não há dúüdas de a questão ambiental deve ser

ohservada em pro@dimentos licitatórios realizados pela Administra{âo Pública na busca pela cficiência dos

mecarismos para obter melhor controle da preservação do meio ambienlr.

Adçmais. no que tange à normatização inliaconstitucional. não é necessária qualqueÍ inovação

legislativa para efetivar o mardamenlo constitucional. uma vez que a Lci n" 8.666/93 possui comandos que

permitem a contratação com requisitos ambientais de fbrma adequada e vantajo§a para a Administraçâo "

Com foco nesta questão ambiental, o aí. 12 da l,ei das Licitações estahlece

RUA CALDAS DA RAINHA. 1799 BAIRRO SÀO FRANCISCO BHTE/MG- ITL;34974829
Site: rvur.multiquadros.com.br

e-mâil: mllltiq uidros'rl\ú(x).e(»rl.br
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"Árt. 12 Nos pÍojetos btisicos e projetos exealivos de obtas e serviços serdo

considerados príncipalmente os seguintes reqüisitos:

..... (onissis) .....

Vll - imoacto smbiental ". (Crifo nosso)

vAMos vER A lNsrRUCÀo NoRMATtvA N" Jt. DE J DE DEZEMBRo 2009. ouE INTEGR{ os

DOCI \,IENTOS DESTA IMPI. CNAÇÃO:

"Art- 2" São obrigadas ao registro tD Cadastro Técnico Federul de Atividades

Polencialmente Poluidoros ou Utilizadorus de Recutsos Ambienlais ets pe§sotts

Jísicas ou juridícas que se dedicam a ativídadas potenciabfienle poluidotas e/ou à

exlração. produçõo, transporte e comercialização de produtos potehcialmente

perigosos ao meio anbíente, bem como de produtos e subprodxtos da fauru e lota
e demais atfuidodes possíveis de caktrole pelo IBAMA e órgãos estaduáis e

municiryb de meío ambiente. (Redação doda pela IN lbana N" 07, de 201 I ) "

§l'Para o enquadramento das alívídadzs iünto ao (ladastro Técnico Federal de

Atividodes Potencialmente Poluidoras ou Iltilizadoras de Recursos Ambie tais'

dae ser ulilizúo o Anexo ll desta Instrução Normatíva. (Redação dda pela lN

Ibana N'07, de 201 1)

ANEXO II -'TABELA DE A IVDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE

RECURSOS NATURAIS

74 - !'abricação de estruturas de madeim e môveis.

ANEXO ItI - CORRELAÇÃO INDICATIVA ENTRE O CADASIRO NACIONAI, DE ATIV]DADES

ECONOMICAS E AS CATEGORIAS DO CADAS IRO I'ECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES

I'OTF]NCIAMEN E POLUIDORAS UO(] U'TILI7ÂDORAS DE RECURSOS AMBILNTAIS

7. Indústria de Mâdeira - serraria e desdobramento de madeirq preservação de madeüa: fabricaçào

de chapas. placas de madeira aglomeradÀ prensada e compçnsada; fabricacào de cstrúuras de madeira e de

móveis. (Grifo nosso).

Códigos CNAE (CARTÂO CNPJ) correspondente§ à descriÉo do Anexo vlII dâ tei 10.165

1629-3/01 Fabricação de aíefatos diversos de madeir4 exceto móveis

RUA CALDAS DA RAINTIA, I799 _ BAIRRO SÀO FRANCISCO_ BHTEMC- III,: 34976829
Sitc: §\{i\.multiquadrus.com.br

e-nrail: nr l1i iúcxr.com.
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CNP.I | 03.96 l.-167i000 l-96 Inscriçào Lsltrdtral: 062 093.821 {021

1629-3/02 Fabricaçáo de aÍt€fatos diversos de cortiça bambu, palha vime e outros male ais

tranÇados, exceto móvois

3 l0l-2100 Falricação de móveis com predominância de madeira

Se por lorça do inciso lll, aÍt. 29 da i-Ei n'8.66ó193 os licitantes que estão em débito com a Firzcnda

Publica Íicam impedidos de participar do processo licitatório, porque nâo poderia haver previ§ão para quc os

poluidores. em débito com a sociedade. com o rneio ambientg e tainHm com o Fisco' pois oneram os cofres

públicos com os danos causados, taÍnbçm sejam impedidos de participar da licitação ?

Ne§tesentido.valeoregistrodomestreMa4âlJustenFilhosobreacondiçãoestabelecidapelo§1.

inc. I. do an. 3" da Lri n'8.666/93:

-Árt. 3'Á licitação deslina-se a garantit a observ'ôncia do princípio co stiluciondl

da isonomía a seleção da proposla mois ronlaiosa para a adminislraÇão e o

promoçdo do desenvolvimento nttcional' e sera procxsada e julgado em estrita

confornidode com os princípios básicos da tegalidade, da inpessoalidade' da

noralidade, da igaldade, do publicidade, da probidode administratíva' do

vincülaÇão ao instru ento convocalório, do iulganento obieti' o e dos que lhes sdo

§ l' É udodo aos agentes Públícos:

I - adnítir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de cowocaçõo, cláusulas ou

condições que comprottelam, restrinia ou frustrem o seu caráter competilivo e

estabeleçam preferências ou distíhções em rozão da naturalídade. da sede ou

donicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstâ cio imPelthente ou

irrelevanle Wra o especíJico objeto do contrato, ressalvado o disposlo rlos §§ J'a

I 2 deste artigo e no arl. 3' da Lei n' 8. 2 48, de 2 3 de outubro de I 99 1. "

Ou seja o próprio § l', inc. I do art. 3'admite. de modo implicito' a adoçào de qualquer forma

discriminatória dcsde que tenha pertinência e relevância para a §€leção da proposta mais vantajosa A parte

final do dispositivo examinado deve ser interpretada como consagrando o pincipio da proporcionalidade." (ln

Comentários à lei de licitações e contralos administralivos. Sào Paulo: Dialética" 2010. p. 83).

Em data mais recente. em 19 de janeiro de 2010. foi editada a lnstruçâo Normativa n' l' pela

Secretaria de Logística e Tecnologia da lnformaçào do Ministério do Planejarnento, orçarnento e cÊstão. que

dispôe sobre os critérios de sustcntabilidade ambiental na aquisiçào de bens. contralação de serviços ou obras

pela administração pública federal diretÀ autárqúca e fundrcional.

RUA CALDAS DA RAINTIA. I799 BAIRRO SÀO FRANCISCO_ BHIE/MG- TEL:34974829
Silc: rvlrrv.multiquadros.com. br

e-mai I : nrultiquadrosÍt)yúoo.com. br
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Por meio da Revista Licitações e Çontratos Orientações e j urisprudência- a Egrégia Corte de Contas

da União reafirmou o entendimento quanto à exigências de regularidade ambiental:

Na contralação para compra de bens, execução de obras ou prestaÉo de serviços e na elaboração de

projetos básicos ou executivos dçvem ser observados os criterios de sustentabilidade ambiental previstos na IN

n" 01, de 29 dejaneiro de 2010, editada pelo Ministério do Planejamento, Orçarnento e Gestâo. (LicitaÉes e

contratos Orientações ejurisprudência do TCU. p. l0)

(...)

"Para definir o objeto da licííaçdo, o ad inistradar deve estar atento as

peculiaridades do mercado, as diíercrttes exigências da Leí de LicítaÇões e aos

critérios de sustentabílídade ambiental prcvistos na IN/MPOC n'01/2010. (Lbid. p.

t18)

(...)

Nas compras deverão ser obseryadas aínda:

- especificação completa do bem a ser adquirido, sem indiÍ:aÇão de tfiarca;

- tlefinição das unidades e das quantidades a serem adquiridas;

- condíções de guorda e armazenamento que não permitam a deteríoração do

material:

t eúta b i lidade am b í e nt al istos na INIMPOG n" 01,/241 " (rbid.

p. 2 l0) ". (Gríío nosso.)

Consagmndo este entendiÍrcnto, por meio do Decreto n" 7.746, de 05 de junho de 2012, o Govemo

Federal reafirmou seu posicionamento pela estrita obselvância do mandamento constante do a{t. 225 da

ConstituiÉo Federal/88, bem como do comando presente no art. 3'da ki n' 8.666/93 promoção do

descnvolvimento nacional sustentível regulamentando o citado afi. 3'da l-ei n'8.666, de 2l de junho de

1993. pam estabelecer critérios, práticas e diretrizes paÍa a promoçáo do desenvolvimento nacional sustentavel

nas contEtaçõcs realizadas pela administração pública federal, e instituindo a Comissão lnterministerial de

Sustentabilidade na Administração Pública CISAP.

Em d€conência dest€ recentissimo diplomq a administraçào pública fcdoal direta- autarquica c

firndacional e as empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contlatar serviços e obras considerando

critórios e práticas de sustentabilidade objetivamente deÍinidos no instrumento convocatório.

Observando a legislação vigente e a orientaçâo jurisprudencial e dout na existentes, o Professor

Cristiano Mansur de Freitas, Advogado Pós-(kaduado, Assessor Jurídico da Universidade Estadual do Rio

Cnande do Sul 2004/2006 e Encarregado da Assessoria Jurídica da Base de Abastecimento da Marinha do

RUA CALDAS DA RAINTI,A, 1799 BAIRRO SÃO FRANCISCO BH'IE/MG- 'TIEL: 34974829
Sile: lYut\.multiquadros.com. br

e-nrail: mulliquadrosid\ahü).com. bl
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Brasil no Rio de Janeiro/zu' oferecc exemp los prálicos da aplicaçâo destas novas exigências a titulo de

qualificaçào tócoica em licitação

DO PEDIDO

I]RICA DEQT.JADROS IiSCO [,ARIS (QIJ ADRO BRANCO. LOTJSA DI] VIDRO,

aUADRO AV rso.coRl'lÇ4. CZ. CLSTÀo Á vtsrn, nelTRE OT-]TROS)'

CNI'J: O3.961.467/0001 -96 InscÍição Estadual: 062 093 821-0021

" Por tal razão' priolan&) pela eficiência' pelo tazoabilidade 
1 

s1n deircr de obsenar a

legalidode' prownos a o'!í"i'"'"* i'i"'tos (tmbie 

'ntois 

de^ío^nno senérico no editol'

aplicados a tao' " 1a'n'n"ao'"' índependenremenre do seu tamo de atuação A sugestão

oqui referidll setia con a segti te redaÇão:

Áqesentação de otestado(s)/ceniüo(ões) 
perlinenle(s) dos ótgãos co petente§' conforme

estabetece o ort. o'",*,',"ii"íi,í'"'ííí* "'"*-,",0',-rt,!e 
de joneiro de 20t0' do

Ministé o do Ptaneia')i"-i'o'"''o " 
Gestõo (MP(N) e:egistro no Cadastro Técnico

Fedetot de Ati')idades '"*'l*i*'i" 
Poluidoras ou lJtilizadoras de Recursos da lnstução

Nonnotivo ' 3l ' de 03 de dezenbro de 2ü)g' do IBAMA.

Adenais' oléI, da dísposição e'pressa no editol' coníotDte menoionodo' cofio requisito de

hobitítação 'a"*o' 'u'uu'^^' 
aindo a qiaúo O: ** :iii,oi""'jj"'í'il'i;"

Declorução de Sustentabilidade Ambiefiol' devndo ser preet'

licílonte junfime le o lofu d docunentação hobilitatótiL" '

N€ss€ contexlo' terlamos um edital que contempla' na totalidade" as exigências de quesitos

ambientais, çomprometenao o rot"""oo'oJii"J"*' "' '"t""t" *o::::":i *out*' ttcdca ambiental

i",",.*''*n,io"','*""'*:':::: :lt"*r*: ;ffi HTI'X?TãhI;:Tfl '[,,it
nre«ado dcclaraçào falsa' de sofrer com

na tti númro 0 520i02 e no Decreto n" 5 45O05

As exigências de comprovaÉo de regularidade ambiental para fins dç qualilicação técnica e' por

conseguinte, habilitaç* * o" "o'"*""t'"on*u"" "" 
* interessados em porticipar de procedimentos

,"a"aa"r, * "* 'o 
previsto pelo inciso lV' art 30' da r'i o" 8 66í93'

são no aí. 6", inÇiso lx' de que o projeto bá§ico

icialÍnente. a Lei n" 8 666/93 razia apenas a prevr

indicoções dos estudos lécúicos prclininares'

tÍE outros elementos' *r "elaborado com base nas

que ossegurerfl a riabilidode lécnica e o

ln

dc\eria. en

Post€íorÍnente' com o advento da l-ei n" 12 349' de 2010' que inçluiu no art 3'da lri n" 8 666/93'

como principio e oujar,o au ri"i,+ao. i,i',onÍS:';[i',]:,fflj,i#T, J, rHif'"
RUA CALDAS DA Ro^no' t'l?,", 

.r* *,.rnulri9uadros.t,,tn hr 
.-.

c-mail: nrultiouadrotrr lú'*' tom' 0r
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força e importânçia- concluiu_s€ que o Estado, com seu poder de compra" poderia influir p*itivamente na

questão, criando demanda para que os produtos coÍrErçializados se adequassem cada vez mais aos cÍitérios

de sustentabil idade

No mesmo sentido' o TCU passou a cob'rar diversas aondutas da AdminisÍ-dção na ifuea de

sustentabilidade sócio arnbiontal e passou a exigir dos gestores as justificdivas pa* a não rcalizaÉo dessas

condutas.

Por flnL foi publicado o Decreto no 1'l46DOl2' que rçgularnentou o aÍ 3' da tri n" 8 666/93'

especificaÍnente paÍa estabelecer critérios' práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento

nacional su§tentável nas cootÉtaçÕes públicas Nesse sentido s€ encontra consolidada a legalidade e a

obrigatoriedad€ de s€ ob§ervar critéÍios de sustentabilidade nas licitações' de§de que pres€rvado o princípio

da isonomia.

Neste ponto, importante tÍazer o que disÉe ojá citado DecÍeto n" 7 746/2012 ac€Íca de como deve

agir a Administraçâo para dar çfetiüdade ao tçma

"ArÍ 7'O instrumento coflocatório poderá preter que o contrutado odote ptáticas de

suitetuabilidade na e'ecuçdo dos serviços co ralados e critérios de sustentobilidade no

fomecimenlo dos bens'

A . 8'A comprovação das eaigências contida§ no instrumento convocatório poderà ser

íeita medianle ""'tilcoçao 
e itid| por instituiçõo ptiblico ortcial ou i'tstituiçõo

credehciodo' oü pot qualquer outro neío delnido no insln) ento cot\ocatório "

Cabe ressaltaÍ qu€ a expÍe§são "poderá" contida na norma deve s€r §empre entendida como um

poder-dever para a Administra§ão em decorrência do princípio da legalidade'

No caso concreto, o ponto de insugência é a au$ncia de exigência no edital de que a tàbricante do

produto esteja com o regislro nátiOo no Cff - Cadastro Técnico FedeÍal de Atividades Potencialrnente

poruidoras ou utilizadoras de RecuÍsos Ambientais, instituído confoÍme inciso II do art lTdat'€i6938/81'

O registro do fabricante do produto ÍIo CTF assegura que o proçesso de labricação ou

induírializaçâo de um produto' em ràzáo de s€u impacto ambiental' es'tá sendo acompanhado e fiscalizado

pelo órgão compotente'

As atividadçs que demandam o refçrido çada§ro se encontram presente no Anexo I da IN" 06/2013

do IBAMA. incluindo-§e' entre outÍas:

2-2' Fabricação ç elaboração de produtos minerais oão rÍrctâico tais como produção e

material cerâmico' cim€nto' gesso' amianto' ylgIg e similares;

7'4 Fabncação d€ estrulura§ de E!49!Iq e ÍÚveis

RUA cALDAs DA RATNHA, lTee- BATRRo,;ffifffl:ti:*'HrEÀ4G- rÊL: 34e7482e

c-nlail: nlultiquadros r-l \ ú(\)' com' br
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Considerando-se o sta,ls d€ princípio da licitação a que Íbi erigida a promoçâo do desenvolvimento

nacional sustentávçI, cab€ no momento analisar se a exigência do RegistÍo vâlido no CII da fabricante do

pÍoduto se apresenta como algo e nec€sslido e obrigatório' de acordo com as normas vigentes'

Nesse sentido. o assunto já loi objeto de análise da Advocacia (kral da União' cxposto através do

Püecer n' I3'/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU' assinado p€lo kocurador-(hral lrederal em 17 de

novembro de 2014, o qua.l teve como conclusào a possibilidade' e inclusive dever' de se incluir a exigência

em questão (documento integral em anexo)

Rcssalta-se que o Parccer em questào nâo tem qualquer [orça normativa na atividade administraiva

do Poder Judiciário. Por outIo lado' alribui-se à Advocacia Geral da Uniào' entre outras lunçôes' tl§

atividades de consultoria e assessoram€nto juridico do Poder Executivo' possuindo corpo especifico para

analisar e instrúr sobre questões atinentes a licitações e contrato administrativos'

SobÍc o assunto. tlssim concluiu rcLrido pareccr:

"EMENTA: DIRXITO ADMINISTRÁTIVO' LICTTAÇÔES

ADMTNISTRÁTIVOS. LICITAÇÔES SUSTENTAVT]IS'

CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAI' NAS

CONTRATAÇÔES PÚBLICAS. EXIGÊNCIA DE INSCruÇÁO E

REGULARIDADENO CADASTROTÉCNICOFEDERALDO IBAMA (CTF)

I - Os critérios e Pn4licas de §ustentabilidade serão exigido§ por vez.cs como especificaçâo

técnica do objeto: por vezes como obrigação da contratada: e 1»r vezes como requisitos

de habilitação técnica ou jurídica' seja na execuçào dos serviçoíobras contratados ou no

fornccimqntodebens,devendotercomoprincipioapreservaçãodocanítercompttitivo

do certame.

ll.Não§epo.deconfundircritériosdeaceitabilidadedaproposta(critériosepráticasde

sustentabilidadeexigidoscomoespecificaçãotécnicadoobjetooucomoobrigaçãoda

contÍahda) com Íequisitos de húilitação'

IIl.oGuiahâticorleLicitaçõessustentáveisdaCjU/SPorientaquandosedcvecrigira

inscriçâo (. regularidade no CIF' do IBAMA como critério de aceitabilidade da proposta

ou como requisito de habilitação'

lV - Disnte de todas a§ noÍma§ de defesa do meio ambiede citadas neste plrecer' a

Administrâção tem â prerÍogativa e o dever legal e moral dê exigir nâs contrataçõe§

públicas critério§ de §ustentabilidade socioambiental' entre eles o regi§tro no

Cadastro Técnico Federal, acompanhâdo do respectivo Certificado de Regularidade

válido, quaodo r Lci o" 6.93& de 1981 e a regulamentaçâo p€lo IBAMA assim o

exigem (atuslmente o tema é regulâmentâdo pelâ lnstruçâo Normâtiva n" 6' de l5 de

RUA CALDAS DA RANTIA, 1799 BAIRRO SÀO FRANCISCO BHTD/MC- TEL:34914829

Site: \\\\'!v mtllliquadÍos corlhÍ

E CONTRATOS

EXIGÊNCIA DE

c-nrail: ntulti quadros oo.eom.br
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março de 2013). sob pena de nâo aceitâçâo da proposta ou inabilitação dâ licitante,

conforme o caso,

V - Portanto, a exigência é legal e náo vjola os artigos 27 a 31 da tri Geral de Licitações

e Contratos Adminishativos (l,ei n'8.666. de 1993).

Diante de todas as normas de delesa do meio ambiente citadas nesta lmpugnaçâo, a Administração

tcm a prerrogativa e o dever legal e moral de somente adquirir produtos de procedência legal. Uma das formas

de comprovação da legalidade da procedência do produto é a comprovação de registro do fabricante do produto

no cadastro Técnico F€deÉl de Atividades Potencialmente Polüdoras ou utilizadoras de RecuNos

Ambientais, acompanhado do respectivo certificado de Regula dade v,ido. nos termos do art. 17, inciso 1l,

da Lei n" 6.938. de 1981 e da regulamenta{ão p€lo IBAMA. sob pena de não aceitação da proposta (atualmente

o tema é regulaÍnentado pela Instrução Normaliva n" 6, de 15 de março de 2013, devendo o Guia ser atualizado

nessa parte).

A AdministaÇão não é obrigada a adquirir produtos de procedência duvidosa, ou seja de fabÍicantes

que não se encontrem regulares com o cTF do IBAMA (quando exigido), diante da potencialidade lesiva

desses produtos.

Por fir! com relação à cdtica feita de a çxigência de regularidade da inscriçâo do fabÍicante do

produto no CTF Se tratar de exigência de conduta de terceiros no certame, cúe uma reflexào a respeito de tal

crítica

Preliminarmente catre esclarecer que o site do IBAMÂ permite a consulta da Autenticidade do

Certificado de Cadastro Técnico Federal atraves da Chave de Autenticação qu€ todos os certificados devem

possuir, güantindo assim a sua validade. Ressaltamos que a Consulta Pública é melamente paÍa consulta

simples, não garantindo a autenticidade do c€rtificado, que deve possuir obrigatoriamente a chave de

autenticidade.

Ou seja, o plego€iro tíá totais Çondiçõ€s de, por si, so veriÍicar a regularidade do fabricant'e do

produto oferecido pela licitante no Site do IBAMA. Essa situação enfraquece a alegação de se tl.atal de uma

exigência de conduta de terceiros no certame

Ademais, ainda com relaçào a essa cÍítica (exigência de conduta de t€rceiros), ó preciso entender que

se esta a falar do que Se dgnomina a "cadeia do bem" ou "o ra§team€flto da legalidade aÍnbieltal da cadeia

produtiva do bem que será adquirido pela Administração Pública". A Administração Pública contratante exige

do licitante/fomecedor, o licitante exige do fabricante do produto e toda a sociedade ganln com isso'

É uma situação semelhante à da compra de madeim para labricação de móveis ou qualquer outro

Foduto de oriçm florestal. Essa matéria prima terá sempre que vir acompalhada da complovação de sua

RUA CALDAS DA RAINHA, 1799 BAIRRO SÂO FRÁNCISCO BHTEMG- lIL:34974829
Sile: wuw'lnulliquadroslJom.bÍ

e-mail: mulliquad rosln)yahrxr.com.bt



origem legal A AdÍninistÍação somente dev§ compÍaÍ produto de origcm florestal quando o fomecedor

comprovar a origem legaldesse produto 
.... , -.. ,1-. aÉ .\isiÍ a comprovaçào da regularidadc no

Nc,sa csteirÀ o fomecedoÍ que paÍticipa de licitaçÔ€s dc\erá e\igiÍa'cor

crr.,.,;;;,prarprodurosi.:;Jl}l:'.ffi'::fi ,lh,iffi ;t"'r-rffi
cadas*ado no crt- em relação a çsse pÍou* 

u",*," o*"*, *" ,"0111,^.^on 
.* .o* a AdministÍação

ou manter-se regularizado' ** " 
t::::t'. 

.*'fLo"Oo, ,,,., u in,.nro Ot '

sua condição de regulÚidade' pelo men

PúblicÀ " -^,*.mênro da legalidade ambiental da cadeia

Somente assiÍÍ\ com a "cadeia do bem" ou 
" '^*"-*t" l"-]ltlvel cumpúÍ o desidÊÍato de

o,**,""1"'*, o,e seÍà adquiído 
fl:l^':i:'::ff;;::.-;"T"I-à. r", "'* 

* arteraçáo do

oromover o des€nvolvimento naciona

:" ;;;' ;;; r", dc reel pela Lei n" 12 34e' de 2010' 
- ^ ioclusào da previsão dc que. para

-;**;*;:ur;[:xfup$ffi9;
protisoriamente classifi cado tT 

:":':. ;;il.s Potencialmente Poluidt

produro no ( adasrro lécnico -t:T[H;;;de 
Regurüidad.arido.

Ambientais' acompanhado do respec

3" 4licitação destina-se a gaÍant ir a obs€rvância do Principio
do de§nvolvimento nacional

seleção da PÍoposta mâis vantajosa Pam a atlministração c a PÍomoção

sustenúvel e será Processada
e julgada em estrita çonformi dade çom os Pnnc ipios básicos da legalidade' da

impe ssoalidade' da moralidade , da igualdade' da Publicidade . da Probidadc administÍativÀ da vinculaÉo ao

instÍumento convocatório' do julgamento objetiYo e dos qtE lhes são conelatos' (RedaSo datla Pla Lei n"

12.349. de 2010) (Regulamento)

Ri.lirência do Edital

fundamcntos apresentados'
que comprovam a neçessidade de imediata

Em razào dos falos e

modificaÉo do Edital da Licita§ão' respeitosamente requer

l?99 - BARRO SÀO
u.nltlliqtrad

En ql.lCISCO- gH'tE/MG' Tr-lL: 3497ó829

solicilaÍ ocertificado & Resularidade do cadaslro "i'* 
t:::'l*.0;,*;Hd,Tm

, *" o'ilo ? I . o*r,* **ttn'' o 

"-t 
*t*' 

:' : ll'f*] oo rbama- e v ári as e mpÍesas

ã,"i, já cumprem m Normas ^"""fi;;;;;;r;canres ricÊnciados pelo Íbama

revendem em muitas licitaçõos públicas'

A pÍesente licitação foi instaurada na modalidade de Pregão Elelrônico' conforme ltrmo de

Site: §$RUA CALDAS DA RAINHA'

u

Íos.com br

De acordo com a lei 8 666/93
constituqional da isonomia" a



o

l.ocoúecimentodapresenteMPUGNAÇÃOemfacedesualegitimidadeetempestividade;

2. A concessão de efeito suspensivo à presente IMPUGNAÇÃO;

3. No meÍito, a concessão de integral pRovtMENTO à presente tMpucNAÇÀo, fac€ à total pertin€ncia dos

êrgumentos e fundaÍnentos legai§ apre§enizdos:

4. eue em razão do pÍoümenro da presente IMpuGNAÇÂo, seja rearizada modificação no edital. paÍa

inclusão de subitem contendo as s€guintes exigências:

- Solicitar ao licitante provisoÍl amente classiíicado em primeiro lugar que apresente ou envtc

n

iÍnçdiatarnente, sob p€na de nào-acaitação da proposta'

dc AuteDti . lnstituido pelo artigo l?' inciso I l. da lei n'6.938. dc lg8l rcadcquando o cdital a

tnstruçào Normativa no 6. de l5 de março de 2013' a qual trouxe modilicações à InstÍuçào Normaliva n" 3l de

.l dc dczcmbro <le 2009, conforme a Lei Federal n" 6 938/1981 c alterações darla-s pcla Lci n" 10165/2000' e

legislaçào conelata"

Que o Fabricant€ do Quadro deverá estar escrito nas çorretas câtegoÍias do Cadastm 'lécnico Federal

J ABEI.A DE A llv )^Dfl S POTENCIA NTI I'ol.ullx)RAS I urrt-tz,qoonÁs or ru';cirnsos

I,

^Mlll|N 
I AIS ,IC IIA

de
de cobrança

S

Legenda

l\,1 conlorme

]SIM* confoÍme Anexo

Ão - descrições não vinculada§

Anexo VIII da

Vlll da tÊi n" 6'938'

ao Anexo VIll da Lei n' 6 938' dç

l,ei n" 6 938' de l98l:

de 1981. com especificação descriliva:

1981, mas sujeitas à inscriçào no C1I/APP' por

)
.li)rÇ a dlj lcgislação ambiental

çAIEGoRIA'PÓ»rcooescruÇÀo

,lndústria dc Madeira -l Fab caçào de

lCFA

dc madcirir e móveis
SIM

BÂlRl{o sÀO FRANCISCO- BHTE/MG- lEl': 3497-6829

Preliminarmente cabe çsclaÍeceÍ que o site do 1g41u|'4 permire a consulE da Autenticidade do

Certificado de Cadasro Técniço Federal através da Chave dç AutentiÇaçâo que todos os certiticâdos devem

possuir. gaÍântindo assim a sua 
'utiOaOJ 

ne'sattamos que a Consulta Pública é merarnente pala consulta

Itiquaclros com.btRUA CALDAS DA RAINHA' 1799-

e-n'uil: rlulti hr
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simpies, não garantindo a autenticidade do çcrtificado. que deve possuir obrigatoriamente a chave de

aúenticidade.

Como demonstrado na imFgnaÉo, pretende a Administraçào adquirir produtos de madeira ou sej4

que utiliza de recurms ambientais, pois, como demonstrado na impugnaçào e. ainda confbrme parecer da

^DVOC^CI^-(il,lt^1. 
I)A tlNIÃO AGIJ

Parc@r nn. I3/2014/CPLC/DEPCONSU/PCF/AGU tbi aprovado pelo Procurador-Ceral Fedeml

Marcelo de Siqueira freitas. em 17 de novembro de 2014. tomandlse opinião legal da institúçto, com a

orientação de que "será exigido como criterio de açeitabilidade da Froposla quando lbr exigido registro no

CadaÍro Técnico lederal CTF do labricante do produto a ser adquirido ou utilizado na pÍestaÉo de sÊrviços

contratado pela Administração". sendo -exigido como requisito de habilita@o quardo o licilante desempenha

diretarnente as atividades poluidoras ou utilizadoras de recursm ambientais. de modo que deverá

obrigatoriamente cstu registrado no Cadastro Técnico Federal - CTF do IBAMA".

Vririos Pregões Eletónicos Impugnados por nossa empres4 deferiram a referida lmpugnaçãq e vão

readequar os s€us editais solicitando o Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricantc do quadro.

atendendo assim as leis Ambi€ntais vigentes. se8ue cm anexo zrs decisôes. e algumas estâo nos avisos do

sistema Comprasnçt. ou edital readequado. vamos ver:

I-icitaçao Orgào Produtos

Pregâô Eletrônico n' 60/2016

LIASG n' 120072

Comando da Aeronáutica - Segundo

Centro Int. De[ Aerea Contr. F f'g Aereo

27 .32.67 e 70 Quadro Decorativo, Quadro

Ilranco c Quadro Aviso Coniça

I'regão Eletrônico n' 10/2015

UASC n" 160315

Centro de Capacitação Física do Exército

e Fonaleza de Sâo João

20 Quadro Br&co

Pregâo Eletrônico n' 50/2015

UASG n" 120062

Comando da Aeronârtica

Base Aérea de São Paulo

13c14 Quadro Branco Magnético com

cavalete

Pregão Eletrônim n' 7512016

TJASG n' 290002

Defensoria Pública da []niào I TOTEM EM MDF COM

DISPI,AY DE VIDRO

Pregão Eletrônico n" 54/2016

UÂSG n" 153167

Colégio PedÍo ll 8 Quadro de chaves com porta de

vidro

Pregão Eletrôniço n' 3/2016

UASG n" 160089

Comando do Exército

Secretaria de Economiae Finanças

8 Quadro Branco Magnético

Pregão Eletrônico n' 53/2016

UASG n" 153167

Colégio Pedro II QUADRO MAGNETICO

BRANCO

Llegào Eletrônico n' 3 l/2016

UASG n'925150

Tr:lecomunicações Brasilcira S.A il Quadro Branco Magnético

Prcgào Dlctrônim n' 5/2016 INSTITUTO FEDERAt, DI' Quadro 
^viso, 

Quadro Cortiça c

Rt]A CAI,DAS DA RÁINTIA. 1799 BAIRRO SÃO FRANCISCO_ BH EA4C- TEL:34974829
Site: §ww.mulliquadros.(:om.br

e-mail: multiquadros?\úr».com.br
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QUADROS E\IIDROS TIDA
I Álll(l( ÀDEQU ADROS I]SCOLA RF,S (QUADRI) BRA}.JCO . LOUSA DE VIDRO,

lso,coRl lÇA' G GESTÀO A V ISTA. DENI'RE orrtRos).
tz..

al:062.093.821 -0024
Qrl A.DRO AV

CNI'J: O3.961.467/0001-96 hrscrição Estadu

BAIRRO SÀO FRANCISCO-

MagnéticoQuadrt) Ilranco

TECNOT-OGIA DÀ BAHIA

NCIA Eo.cirDucAÇ
158145TJASG 11'

Quadro BÍàrco
50. : t, 811

Minas Gcratscral delcdUnivcrstdaden'2/2016PÍegào llletrônico

LJASG n" 153296
o Celotc\i QuacirQuadro llíanco93e96

de Inslrução dÊ Guerra na Selva
Comüt do do LxéÍclto

Centro

n' '1/201 6
Pregao EletÍôrico

UASG n' 160012 Quadro llranco
36elT

4'Comparúria rle Engenharia de Combate

Mecürizâda

ão |.xército

UASG n" 160150

I i 2016
Pregão E letÍônico

Quadro Branco e Quadros de

Avisos

['lip Charts com
Qundros llrancos.7.20c l5

Colcgiada

da DiretonaIrxecuçaodeSSIN

Pregão Eletrônico N' 5/2017

512006(lódi80 da IJASG

Magnéticos

c Quadros
Quadros de Avisosll a l5

Secrctaria MuniciPol de Educação

MDÊ BEICIPALRA MUNPRllIll ITTJ926381Código datlASG:

PÍegão EletÍônico N" 8/201? Quadros llrancos
65

ItcnoloFa de Sergipe - Campus Lagarto

Ciência eilducação.rleInstituto Irederal58394SG: ICódigo da UA

Pregão EleÍônico N" l/2017 Quadros llrancos
9

^dmin 
istrat i! a/ 

^cre

da C,eslãoi.stadoSccrctarla de
925307ASGCódigo da Ll

PÍegào Lle§ônico N" ? l/201?
sdcQuadroQuadros llrancos e

2809e

tal Mililu cle Área dc Recilê

do NoÍdestcMilitarCômando

HosPi

160199Código da r.i^s(i:

Pregão Eletrônico N' l0/2017 Quadros Briücos
l6

Procuradoria da RePúbl ica na Búia

DERÀI.,ICO FF,BLtrltN tS IO PtJlls(l 2000tidad(ó go

PÍcgão Eletrônico N' l0/2017

Avisos

adros dec ()u
Quaclros BÍancol2t2176al 78c

l' Batalhão Ferroviário

Suilitar doi\'1iComando
160447ASG:(iidigo da LJ

I'Ícgão EletÍônico N' l6/2017

Côncavos. Quadros Magnéticos e

Lousas de Vidro

Quadros Brancos' Quadros
I c32i+ a z:. lPLa. rECCIENEDUCINST TI uD

CAMPTJS OLNDA
Prcgào Llletônico N' li20t7

t s:u teI..]ASGCódigo da

r ôuarlros
Quadros Brancos

Magneticos
Itl6 a I 9i)

hào de Inf'antaÍia Motorizado4l' Uatal

dc lnfatariaitrigadat"('

Molorit-ada
Pregào Eletrônico N" 3/2017

160102Código da t.lAS(i

Quadros Brancos
38

TÍens LlÍbanos de Natal

cia dcSt,NIU-S1UBL275066Código da ilAsG

Pregão tiletrônico N" 4/2017 Quadros Bíancos
-15

Federal

t" Sup€rintendênÇia de Policia Rodoviaria

Federal

RodoriariaPolíciadcDcpaÍtamento

em cerâmica:
Quadro brancolel

Pregào DletrônicoN" 6/2017

00121ÀSG: 2Código da ll

MINIS RK) DA .[rsTtçL
n" 7/20 l9

Pregào E letÍônico

RUA C]ALDAS DA RAINHA' t'199 -
Silc:

e-ntiril: ll
liiquadros.com bÍ

hr

BHlF.MC-'lEL: 349?6829
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em cortiça

Quadro dc avisos com suPer licic

Academia Nacional de Policia

Policia f'ederalDepartamento deú,tsc n' zoo110

Quadro branco)1

tjniversidade Federal do Rio dc Janeiro

Ilospital Universitrádo Clementino l"raga

Filho

oDA TDUCAMINIS Rto
Prcgão lletrônico

TJASC n" 153152

n'37/2019

Quadro brnnco112

Comando do ExéÍcito

Comando Milíar da Amazônia

l T"B gada de tnfantaria de Selva

l T"Base togística

tct oa onrl.slMINIS R
Pregão Eletrônico

UÀS(i n' 160350

n" 212019

Quadro A!isor25UNICIPAL DI]PR[T]EIIl]RA t\4

POR TALEGRIi
Pregão Eletrônico n" 6/2019

UASC n'926659
QuadÍo Branco: Quadro dc Âvi«t

198.299.300 e

301Comando do Flxército

Comando Militar do Sul

5" Divisâo de Exército

2"Brigada de Cavalaria Mecanizada

S"Regirnento de Cavalaria Mecanizado

O DA DIJI'ESAN,lINIS RI
Pregào Illetrônico

LJASG n"160'137

n' 2/2019

Quadro Branco no cavalcte com

rodinhas

20rl

Comando do Exército

Depaíamento de Educação e Cultura do

Exército

Dirctoria dc Ensino PÍ€paÍalório e

A ssistêncial

Colégio Militar de Brasilia

A DÍ]I'ESAMINIS RrcD
Pregão E letrônico

UASG n'160064

n" l/2019

mdi
Quadro conicccionado em

tJnivcrsidade Federal dc Juiz de lora

oI)A lll)ucAÇMINIS Rl()
Pregão Eletrônico n"30/2019

UASG n" 153061
Quadro Branco cm Iórmica briurca

hrilhante

36.37

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5" Região Militar

l4"Brigada de lnfantaria Motorizada

63oBatalhão de tnfantaria

IO DA DEI]ESAMINIS R
Prcgào llletrônico n"3i2019

UASC n'160443

Quadro Branco e Quadro Cortiça

MadciÍa

l3 ao 16

Processos

da Gsstão deAgência de Modernizaçào
Pregào Eletrônico

10288/2019

TJASG n925998

e-mail nLrlli quad vahrt com.ht

1497-ó829



MUrfl QUADRoS EVTDROS rf,DA
BRICA I)E QI]ADROS ESCOLARF-S (QUADRO I]RANCO, I,OUSA I)E VIDRo.
QUADRO AVISO.CORTIÇA. (;lZ. GÍlSTÀO Á VIS TA. DENI RII OtrlROS).

CNPJ: 03.961.46710001-96 Inscrição l-lstadual: 062.091.821-0024

Varios Pregões Eletónic4s abaixo. já contemplam no edital as norrnas ambientais previ§tas em lei. §€m

pedido dc lrnpugnação nenhuma, soliçitando o cadastro Técnico Federal do IBAMA ao labricante do quadro.

se€llre em anexo o§ editais, vamos ver:

RI ]A CAI,DAS DA RAINIIA. I799 BAIRRO SÀO IRANCISCo_ BIITE/M(i- TI'.1,:349'11>829

Silc: $ rr §.multiq uad|os.com.hr

Pregão Eletrônico N" 2/2019

UASG n'160134

trln[srpnto oe oerpse

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

l' Região Militar

Centlo de lns-trução de Operaçô€s

Especiais

36.37 e .19 Quadrc Branco e Quadro de

Avisos

Prcgão Eletónico

N"675/20t9

UÂSG n943001

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
t2 Quadro dc Avisos

Pregão llletrônico

N"t003/2019

UASC n"153049

MTNISTÉRIO DA tsDUCAÇÃO

Universidade Federal do Espirito Santo

Centro Universilário Noíe do Espirito

Sâík)

20e22 Quadro dc Âviso c Quadro Branco

Pregào Eletrônico N" l/2019

UASG n'152430

MINISTERIO DA EDUCAÇAO

S€cretada de Educação Media e

Tecnológica

INSTITUI'O FEDERAL DE

SERGIPE/CAMPUS ITABAÍNA

l0ao16e20 Lousa Brarca de Vidro

Temperado, Quadro Branco.

Quadro Aviso. Tela I'rojeçâo

Prcgão tiletrônico N" 3/2019

U^SG n"160443

MINISTÉRIO DA DEI'ESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5' Região Militar

l4'Brigada d€ Infantaria Motorizada

63"Baralhão de Inl'antaria

36e37 Quâdro Ilranco

kegão Eletrônico N'

10288/20r 9

U^SG n" 925998

Agência de Modemização da Gestão de

Prccessos

13 ao ló Quadro Branco e Quadro Cortiça

Madeira

Licitaçâo Órgào Itens

Empresa Brasileira dç Pesquisa

Agropecutuia - EmbraprcNPl I

l5l e 152 Quadro Branco c Quadro Aviso

Coniça

Pregão Eletónio n' 72016

UASC n" 160523

Comando do ExéÍcito - Ccntrc de

Preparação de OÍiciais da Reserva de BH

t7 Quadro Branco

Comaldo da Aeronáutica ttl QUADRO I)E AVISOS

c-rrriril: nuhi uadros r

hodutos

Pregào Eletrôniço n' 4/2016

UASG n" 135040

Prcgão l']lctrônico n"



m
Hluun QUADRoS EVTDROS rf,DA*, 13i r
r.ÁBRlc^ DE elrAt)Ros ESCoL^Rlts (QLt^t)Ro BRAN('o. l.oLlsA DIi vlDRo.

QUAI)RO AVrS().( OR11ÇÂ. (;2. GES IÂO A VISTA. I)ENTI{E Otrlltos).
C\PJj 03.961 .467/0001-96 Inscrição Estadual: 062.091.821 -0024

3'7 t2016

UASG n" 120039

\,1,l\ER - (irupamento dc Apoio/RJ M[IAI,tCO COM IMÃS

Pregão Eletrônico n"

l2/2016

UASG n" 92ó535

CONSELHO REGIONAL DE

ADMNISTRAÇÀO DE SÀO PAULO

lll Quadro BÉnco

Pregão Elelrônico n'

167 t20t6

UASG n" 153164

Universidadc Federal de Santa Maria I Quadro edital de Íêltro verde

Pregão Eletrônico n" 4/2016

UASG n" 158435

lnstituto Iedcral Baiano

Campus Senhor do Bonfim

t55 QUADRO BRANCO

COMANDO DE ARTILHARTA

DIVISIONARIA DA I' DE

56' Batalhão de Infantada

l8 Quadros de Avisos

CódigodaUASG:153166

Pregão Eletrônico N" 39/2017

LlF Rural do Rio de Janeiro - Decânalo de

Assuntos Administrativos - Depaíamento

de Material e S€rviços Auxiliarcs

5 â 19 Quâdros lJrancos, Qüadros de

Avisos e Quadr6 Magnéticos

Código da UASC: 153037

Pregão Eletrônico N" l/2017

Universidade lederal de Alagoas l Lousas de Vidro

Código da UASG: 150232

PÍegão Eletrônico N'

t93t20t'7

Universidade Federal de SÜlta Catarina

Hospital Universit&io

l3e14 Quadros Magnéticos e tousas de

Vidro

Código da UASC: 154032

hegão Eletrônico N' l312017

Fundação Faculdade FedeÍal de Ciências

Médicas de Porto Alegle

10e70 Quadros Brancos

Código da tJAS(i: 154048

Pre8ào Eletrônico N' 16120l 7

Irundação Univcr:iidadc Federal do Piaui 200, 248. 249

e 262

llscaninhos e Quadros Brancos

Código da UASC: 153037

Pregào Eletrônico N' 33/201 6

Universidade Irederal de Alagoas 20a22 Quaúos Brdncori e Quadros de

Avisos

Código da UASG: 158635

hegão Eletrônico N" 6/2017

IT DE RONDONIA - IFRO CAMPUS

GUARAJÁ MIRM

5 e 14 Louszu de Vidro

Código da UASG: 153061

PÍegão El€trônico N' 15/2017

Universidade Fcderal de Juiz de I'ora Grupo I

Itens la4
Moldurâs

Código da UASG: 80009

Pregão Eletrônico N' 32i20l6

'lribunal Superior do Trabalho

l" Região/RJ

1.2.4.5e11 Claviculários de Aluminio com

porta d€ Vidro, Flip Charts oom

Quadro Branco e Quadros

Magnéticos

Códieo da UASG: 160206

hegão Eletrôoico N' 7/201 7

l5' Brigada de ln fanlaria Mecanizada

30" Ilatalhâo de lnlirntaria Mecanizado

Quadros Brancos

RUA CALDAS DA RÁNHA, 1799 _ BATRRO SÀO FRANCISCG BHTE/MG- TEL: 3497-6829

Site: n\§r.multiquadros.com.bÍ
c-mail; nrultiituariros'r rahrxr-eom.br

I

I

I

Código da UASG: 160236

hegào Eletónico N" 2/2017

106 a l01l



Quadros Brancos

Pró-Reitoria dc 
^dministração

do CearáFedcrall'lU153015Código da U
^s(l

hsp.ão Irletrônico N' 30/2017

Avisos

Quadros dc
Quadros []Íanc$ c4c6

4' Batalhão rle Engenharia de Combatc

de F-xércitolitar/ 'Divisão# Rcgião l\,1il60l llCódigo da UASG

Prcgão F.letÍôniço N" 5/2017 Placa dc inauguração32m35

Fudação Universidade Federal do

Tocantins

llrf EOf,lMINIS'I'ERlo o

UASG n' 154419

4/2019Pregão Eletónico n"

Quarlro bruco96e97

Comando do Exército

Comando Militar do NoÍdeste

7" Região Militar/7' Divisão de Exército

BASE ADMIN ISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE NATAL

DEFF-SAMI}iIS RIo DA
2i 2019Prcgào Eletónico n"

tJÀSG n"160142

Quadro Brancot9

tjniversidade ledeÍal do Ceará

Universitfu io Walter Cantidio

oIt)!.lcA('MINIS IO Í)A

Hospilal
94/2018

t.lASG n'150244

nuPregão EletÍônico

Quardro Branco
Quadro dc Coítiça:

Magnetico
ll e22DllL DT] SAUFUNDO ESI ADI.JA

4512019

UASG n"926775

n''Prcgáo E letÍônico

QUADRO CI.,AVICUI,ÁRIO:

QUADRO DE AVISOSi

tiRAl)o:O llrMPI,OTJSA VIDR
36.40.41. )l

Universidade Federal da Paraiba

CAÇAODA I]DUMINIS Rlo

50/2018

UASG n"153065

Prsgão ElctÍônico

Quadro Ilranco
Quadro cm Coniçalll e22llDE SAT]I)ÃDuu-FLrNI)o F]SI'

4512019

UASG n" 926775

Pregào Elct rônico n

Placa dc Acrílicolaol

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

2'Grupamento de Engcnharia de

Construção

5'Batalhão de Engenharia de Con§rução

À Dl,IIS,'\MTNIS RIO I)9/2019PÍcgào illeirônico

LiAS(l n"160148

Claviculá,rio, QuadÍo de Avisos
11.5535.36. .10. QuadroLousa em Vidro.

I.inivcrsiriadc l'cderal da Paraiba

C)I.JCÂÇRIO DA EDIVlIN I

50/2018

UASO n"153065

Prcgào LIel rinlico

Branco

QuadroQuadro em Cortiça e

45/2019

UASG n" 926775

Pregão Il lelrônico I]I.N DO I]STADUAaDus^

BÀIRRO SÀO FR^NClsco- BHlr/MG-',l1lL:', 34914829

L]

rvwrv. mtthiquaclros'com'brRUA CALDAS DA RA['{HA' 1799-

c-nrail: rult ah

QUADROS EVIDROS XTDA
Dtl

1

I

I

I



MTNISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planej amcnto e

Orçamento

Instituto Federal de Educaçâo, Ciência e

'fecnologia do AmaÉ

l r.12.30.31,36

ao 42

Cavalete. ClavicuLirio, l-ousa

Quadro Bmnco. Púlpito em

Acrilico, Quadro alumínio com

vidro. Quadm bÍanco com goteção

de vidro. Quadro branco magnético,

Quadro coniça. Quadro de aviso

Pregào Eletrônico n" 3712019

UASC n'153152

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Hospital UniversitáÍio Clementino Fraga

Filho

2l Quadro Branco

Pregão Eletrônico n"

20/20t9

UASC n'153028

MINISTERIO DA EDUCAÇAO

Escola de l'armiiaia e Odontologia de

AlÍànas

-51 Quadro de Àvisos

MTJLTT QUADRoS EmRos rxDA
I]ÁI]RICA DE QUADROS ESCOTÁRES (QUADRO I]RANCO. I,OT]SA DE VIDRO.

QrJ^DRO AVISO,COR'flÇ4. GZ. GESl'ÀO Á VISTA. DENlRE OUI'ROS).
CNPJ: 03.961.46710001-96 Inscrição Estradual: 062.093.8214024

5. Requer, aind4 a republicaçàô das preüsôes editalícias, escoimadas dos ücios apontados, reabrindo-se o

prazo inicialmente previsto, conforme § 4', do art. 21. da tÊi n" 866d93.

6. E. por firq requer que. no caso de indcferimento da pres€nte peçs, o que se lcvanta a tí1ulo Íneramentc

aÍgumentdivo, s€ja a mesma remetida à autoridade hierárquica imedialamente superior. para que tome ciência

do assunto aqui tratado e emita seu parecer.

Sendo o Àmparc Legal Fua solicitação do ComDrov.mte de Rceislro labricante do Droduto no

T ico Federal do rcs ctivo Ccrti r,álido

chave de AutÊnticacào, Instituído pelo artigo 17. inciso Il, da lei n'6.938, de 1981, coníorÍne a ki federal n"

6.938/1981 e alterações dadas pela Lei n' 10.165/2000. e legislaçâo correlata- Nesse s€ntido, o assunto já tbi

objeto de anális€ da Advocacia Geral da União, exposto atmvés do Parecer n"

13"/2014/CPLC/DEPCONSU/PCF/ACU, assinado pelo Procurador-CÉral Federal Marcelo de Siqueira F.eitrs.

em l7 dç novembro de 2014.

O advento da Iri n' 12.349, de 2010, que incluiu no art 3'da t€i n'8.666/93, como principio e objetivo

da licitaçào. a promoçâo do desenvolvimento nacional sustentável. que por fim, foi publicado o Decreto n"

7.74612012. qe regalamentou o aÍ. 3o da Lei n" 8.666/93, especifiçamente püa estabelecer critérios, práticas e

diretrizes p6ra a promoção do desenvolümento nacional sustentável nas contratações públicas. Nesse sentido

se enconta consolidada a legalidade e a obrigatoriedade de s€ observar crilérios de sustentabilidade nas

licitações, deúe que preservado o principio da isonomia-

Preliminarmente cabe esclarecer que o site do IBAMA permite a consulta da Autenticidade do

CeniÍicado de Cadastro Técnico Federal atrav8 da Chave de Autenticaçâo que todos os cenificados devem

possuir. gaÍantindo assim a sua validad€. Ressaltamos que a Consulta Pública é merarnenle para consulta

RT]A CAT.DAS DA RAINTIA. 1799 BAIRRO SÃO FRANCISCO_ BHTEMG. TE LI349'14829
Sitc: §$.!v.multiquadros.com.hÍ

e-mail: nrultiquadrosrayahqLla4à

I

I

Pregão Eletrônico n' I l/2019

UASG n'158150



m--I QUADR'' E\rrDRos rrDA
F^BRICA I)F; QTJADROS F.SCOLAIItTS (Qt.rÂl)lto BR^N(O. l.OtlSA DE VIDI{o.

etJ^DRo 
^vrso.coR 

( 
^. 

(;Il. cr,s r Ào Á vtst A. Dt.N t RE oll l Ros).
(NPlr 03.961.167i0001-96 Inscriçào Ilstadual: 062.093.821-002-l

simples, nâo garantindo a aut€nticidade do cartifiçado, que deve possuir obriSatoriünente a chave de

autentiÇidade, além da comprovação de não oxistir neúum débito com o lbama" assim como é solicitado em

vfu ias cenidões negativas.

Ou s€ja. o pegoeiro terá totais condições de, por si, ú verificar a regulaÍidade do fabricante do produto

ofereçido pçla licitante no sitc do tsAMA. Ersa situação enfraquece a alegação de se tralar de uma exigência

de conduta de tcrceiros no cename.

O registro do fabricznte do produto no Certificado lécnico Federal do lbama ass€gura que o processo de

fabricação ou industrialização de um produto. em razào de seu impecto ambiental. esú sendo acompanhado e

fi sca.lizado pelo órgão competente.

A Adminisrração não é obrigada a adquirir produtos de procedência duvidosq ou sej4 de FabricáÍltes

que neo se encontrem regulares com o Cadastro Técnica Federal do IBAMA, diante da potEncialidade lesiva

desses produtos.

Termos em qu€,

Pede e deferimento

Alenciosamente,

. - Da.lnira Oi irüa Coía Santds ,
' . 1 ,J/^ .- _;'*.t_. . t, a' - ),,_ 1 .,

7M,lü-aüdd;F,dr" Ltd"

RUA CALDAS DA RAINHA. 1799 BAIRRO SÀO F'RANCISCO BHTI'MG. 'ÍELI34974829

Silc: llrr w.rnulliquallros.«rm.br
e-nraiI: nrullicluadros:r i..'úur.com.br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeiiuro Municipol de ltoitubo

PREGÃO EIETON|CO N.o Ol9/2020 - PE

OBJEIO - AquisiÇÕo de moleriois de expedienie poro olender o demondo dos
SecreÍorios e Fundos MunÍcípois (EducoçÕo, Soúde, Assistêncio Sociol) e
Município de lloítubo-Prefeituro Municipol.

I- DAS PRETIMINARES

lmpugnoçÕo interposto tempestivomenle pelo empreso Mulli Quodros e Vidros
Lldo, inscrito no CNPJ n" 03.96l .467 /OO0l-9ó, sediodo o Ruo Coldos do Roinho, n"
1799, boino SÕo Froncisco, considerondo suo exibiçÕo ocorrer no tempo hobil,
exotomenle como delermino o edilol do certome e ort. I 2 do decreto
regulomenlodor do procedimenlo em comenlo.

ll Do PEDIDO DE TMPUNAÇÃO DA EMPRESA, CONFORME RECURSO.

"Em foce do conslotoçÕo de irreguloridodes no hobilitoçÕo do referido pregÕo
frente oos ilens 292, 293, 294, 295, 295a, 29 6, 296 o, 297 , 297 o, 298, 298 o, 299, 299
o, 300, 300 o. 301, 301 o, 302, 3O2 o , que é solicitodo Quodro Bronco que sÕo
fobricodos com fundo em modeíro {MDF. Compensodo, Eucotex, HDF, Durolex,
Aglomerodo) poro dor sustenloçÕo oo quodro, sem exceÇoo, nôo exisiindo outro
moteriol poro fobricoÇÕo, ou sejo os quodros sÕo confeccionodos com molério
primo príncipol/eslruturo o modeiro, ossim como quolquer oulro mobiliório
confeccionodo de modeiro ( Meso, Armório, Porlo dentre outros)."

"A modeiro é o principol molério primo do quodro, que compÕe o suo estruluro,
e estó enquodrodo no Anexo ldo lnstruÇõo NormotÍvo IBAMA n. ó, de l5/03/2013,
o quol trouxe modificoçÕes oo Anexo ll do lnsÍuçôo Normotivo IBAMA n" 31. de
03/12/2009, do quol o Pregoeiro deverio solicitor oo licitonte provisoriomente
clossificodo em primeiro lugor que opresente ou envie imediolomente, sob peno
de nôo oceiloçõo do proposto, o Comprovonle de Regislro do Íobriconte do
pÍoduto no Codoslro Técnico Federol do lbomo, ocomponhodo do respeclivo
CeÍtiÍicodo de Reguloridode vólido com chove de Aulenlicoçõo, lnstituído pelo
orligo lZ, inciso ll. do lei n" ó.938. de 1981, conforme o Lei Federol n. ó.938/i981 e
olteroções dodos pelo Lei n" l0-1ó5/2000, e legísloÇÕo coneloto."

Rodovio Íronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Vislo - CEp: 68.I8GO0O -
IIAITUEA-PA.

RESPOSTA À IMPUGNACÃO AO EDIIAT

I
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chfr

*r"ru,cl ,^roo:Hr/A lÀo Bpas,

rreleit' 'o \'^Lô:cioo' d" l'o'wbo

u**a**i*i**rru[*rffigi:ffi
proouçoo, tronsPorte e con

oo meio omblenÍe

A lnstruÇõo Normotivo IBAMA n' ó/2013' que 
'"S:'-T?n'o 

o CTF/APP' impÕe o

ioiüràú.o.."*.*'{'.lt'Íiflíi;:iL;:**t"',li:':;l,f::';
i:,'::r*;;:'i3'i'0"?'

Segundo o impugnonle "As empresos que Íobricom os quodros devem possuir:"

*ff*ff**ffi**Nffi
;* * *,u;,',".,.,,'.ç,1lg*ffi 

:' s::i r' 
"i 

$ifl I :

olteroçÕes dodos Peto le

rodos os questionamentos,$.r"Jàffi4:$;,,':::. ""'t" 
estáo justiricados no

Requerimento de Peclloo

DAS RESPOSTAS AS CLAUSULA IMPUGNADAS' CONSÍANÍE NO RECURSO'

roósoveriricoÇôodosquestionomentosdo-em:':['[t:?f :5:r?l"rf"tt'"'Ji

3l#ll:.xj'J"'J*'$:.n":m:"*li:::i:i*ài:::.*:',".u':::
li'""*Jãt "c:t"'Ômicos 

com os moleriois dos rlens q

termos do legisloçoo:

Rôdovio Íronsomozônico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginôsio Municipot - Belo Vislo - CEP: ó818G000 -

ITAlTUBÀ.PA



8Uffi
RlDLiB, lCÂ P";j -a'r 

' A fO Bo ÀSlr

ESIADO DO PARÂ

Prefeiluro MuniciPOl de lloiiubc

"Art. 30. A documentaçáo relatiYa à qualificaÉo técnica limitar-se-á

l - ÍegistÍo ou inscriçáo na entidadê Profissional competente;"

Entretanto,amaioriados.itensf ;:,:",".,.',T,1;:::':XT;JI"t;ffi [:ütY1!':'t"':E
ã àesobostecimento nos,secr o'-'qlrãtiánooo, 

podem esperor oté que se posso

ruoitubo; jo os moteÍiois. d3.t^'iL,itü'rü 
ó.ro coniroro-ros.

obrir um novo Procedimenlo

f J":1"i?:?;i:âi?]?ii:;:,-??í:?ii?#:l$':;si::ffi 
:3;

o. 301, 3Ol o,302' 302 o do I

lioilubo' 02 de selembro de 2020

RONISON AGUIAR 
- . âHili3""'^t:lX§ "*' 

*'
H o L{XR$? flst?á,qfqe,Sff :.;fi :ii,iíi o, o,oo,

?7*iaente do Comi''sôd'dã Piê§'oo

a

Rodovio TÍonsomozônico c/ Ruq Décimo

IÍAIÍUBA-PA

s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Vislo - CEP: ó8 18&000 -



O-PE0r91202tco N'"LETONPREGÃon

itu

SretarlaecSa5dadandemareatendÍaten bae tupad ta\ ce dde to5 peÍlal n Cate um pMed aIS ocu )Sção lao têncS
qT SSEBJo eduSaucaçãoEdC (un paMosundF

aTt'eÍcP

PFPiIBLICA FEDERATIV A

FSIADO DO PA

Prefêituro Municipol d
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