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PARECER JURÍDICO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: PE-010/2021-PMPP-SRP 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Analise ao pedido de Impugnação ao Edital referente ao Registro de 
Preços para Fornecimento de Materiais de Expediente, Escritório e Consumo, 
Destinados a Suprir as Necessidades das Secretarias Municipais, Fundos Municipais 
e da Prefeitura Municipal de Palestina do Pará -PA.  
 
 

 
Submete-se a apreciação o presente processo licitatório na modalidade 

Pregão Eletrônico sob o nº 010/2021-PMPP-SRP, para analise do pedido de 
impugnação ao edital referente ao Registro de Preços para Fornecimento de 
Materiais de Expediente, Escritório e Consumo, Destinados a Suprir as 
Necessidades das Secretarias Municipais, Fundos Municipais e da Prefeitura 
Municipal de Palestina do Pará –PA. 
  

 
A empresa CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, 

apresentou impugnação alegando irregularidades na habilitação frente aos itens 
156, 157 e 158 presentes no Anexo I do presente Edital, dispondo que são 
solicitados Quadros Brancos que são fabricados com fundo em madeira (MDF, 
Compensado, Eucatex, HDF, Duratex, Aglomerado) para dar sustentação ao quadro, 
sem exceção, não existindo outro material para fabricação, ou seja, os quadros são 
confeccionados com matéria prima principal/estrutura a madeira, assim como 
qualquer outro mobiliário confeccionado de madeira (Mesa, Armário, Porta dentre 
outros).  

 
Logo, alegou que considerando que a madeira é a principal matéria prima do 

quadro, que compõe a sua estrutura, e está enquadrada no Anexo I da Instrução 
Normativa IBAMA n° 6, de 15/03/2013, a qual trouxe modificações ao Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, do qual o Pregoeiro deveria 
solicitar ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou 
envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de 
Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, 
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de 
Autenticação, Instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, conforme a 
Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000, e legislação 
correlata.  

  
Dispõe ainda, que o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais é um dos instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente (art. 9º, XII, da Lei nº 6.938/81) cuja finalidade consiste 
no controle e no monitoramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou a 
extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente 
perigosos ao meio ambiente.  
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Que a Instrução Normativa IBAMA nº 6/2013, que regulamenta o CTF/APP, 
impõe a obrigatoriedade de inscrição no CTF/APP ás pessoas físicas e jurídicas que 
se dediquem, isolada ou cumulativamente, ao exercício de "atividades 
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais" (art. 10, I). Por 
atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientas, no termos 
do art. 2º, inciso I; da referida instrução, entende-se "aquelas relacionadas no Anexo 
VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e também aquelas que, por força de normas 
específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais" (art. 2º, I). 

 
A impugnante requereu ainda a inclusão no edital, de exigência de atestado 

de capacidade técnica para fim e habilitação.  
 

Após breve relato, passamos ao parecer.  
 
No que tange ao processo licitatório, é imperioso destacar o que dispõe o 

art. 3º da Lei de Licitação nº 8.666/93, que assim diz:  
 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.   

 
Considerando, o disposto acima, ao se iniciar um processo licitatório, a 

administração pública, deverá observar os princípios constitucionais, tais como, o da 
isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável.  

 
Conforme se ver, o processo licitatório deve garantir a aplicação do princípio 

da promoção ao desenvolvimento sustentável, na mesma proporção dos demais 
princípios constitucionais.  

 
            Sendo assim, buscando fundamentar a necessidade de Comprovante de 
Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, no 
presente processo, a impugnante demonstrou que tal exigência encontra-se prevista 
no artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 
e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000.  Pois, os itens ora impugnados, 
encontra-se enquadrados no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 6, de 
15/03/2013, a qual trouxe modificações ao Anexo II da Instrução Normativa IBAMA 
n° 31, de 03/12/2009.  
 

Diante dos dispositivos legais apresentados, o Comprovante de Registro do 
fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, visa a fiscalização de 
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atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais , como é 
o caso.  

 
Buscando-se demonstrar a importância e obrigatoriedade da exigência de 

registro valido no CTF da fabricante do produto ora licitado, a impugnante 
apresentou ainda os termos do parecer nº 13º/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, 
assinado pelo Procurador Geral federal, em 17 de novembro 2014, no qual conclui 
sobre a possibilidade, e inclusive o dever, de se incluir a exigência solicitada. O 
parecer citado, assim diz:  

 
"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS. EXIGÊNCIA DE 
CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILlDADE SÓCIOAMBIENTAL 
NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO E 
REGULARIDADENO CADASTROTÉCNICOFEDERALDO IBAMA (CTF)  
I - Os critérios e práticas de sustentabilidade serão exigidos por vezes 
como especificação técnica do objeto; por vezes como obrigação da 
contratada; e por vezes como requisitos de habilitação técnica ou 
jurídica, seja na execução dos serviços/obras contratados ou no 
fornecimento de bens, devendo ter como princípio a preservação do 
caráter competitivo do certame.  
II - Não se pode confundir critérios de aceitabilidade da proposta 
(critérios e práticas de sustentabilidade exigidos como especificação 
técnica do objeto ou como obrigação da contratada) com requisitos de 
habilitação.  
III - O Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CjU/SP orienta 
quando se deve exigir a inscrição e regularidade no CTF do IBAMA 
como critério de aceitabilidade da proposta ou como requisito de 
habilitação.  
IV - Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas 
neste parecer, a Administração tem a prerrogativa e o dever legal e 
moral de exigir nas contratações públicas critérios de sustentabilidade 
socioambiental, entre eles o registro no Cadastro Técnico Federal, 
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, 
quando a Lei nº 6.938, de 1981 e a regulamentação pelo IBAMA assim o 
exigem (atualmente o tema é regulamentado pela Instrução Normativa 
nº 6, de 15 de março de 2013). sob pena de não aceitação da proposta 
ou inabilitação da licitante, conforme o caso.  
V - Portanto, a exigência é legal e não viola os artigos 27 a 31 da Lei 
Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666, de 1993).  
(...)” 

 
Diante de todos os fundamentos apresentados pela impugnante, restou 

demonstrado a importância de exigir, o comprovante de registro do fabricante do 
produto no Cadastro Técnico federal do Ibama, visto que conforme descrito, o 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 
Recursos Naturais é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
(art. 9º, XII, da Lei nº 6.938/81) cuja finalidade consiste no controle e no 
monitoramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, 
transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio 
ambiente, logo, entendemos, que a sua exigência não viola o princípio da isonomia. 
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Desta forma, a inclusão da exigência solicitada, visará garantir que a 
administração adquira produtos de procedência legal, e que estará procedendo em 
respeito ao princípio da promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  

 
Quanto a exigência de Certificado de Regularidade válido com chave de 

Autenticação, entendemos que o mesmo poderá ser dispensado, caso o pregoeiro 
logre êxito em obtê-lo mediante consulta on-line no sítio oficial do IBAMA, 
imprimindo-o e anexando-o ao processo.  

 
No que tange a inclusão no edital, de exigência de atestado de capacidade 

técnica para fim e habilitação, opinasse pela não inclusão no edital, visto que tal 
exigência não encontra-se no rol do art. 30 da lei nº 8.666/93. 
 

É o parecer, SMJ. 
               

Palestina do Pará, 25 de março de 2021. 
              

 
MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA 

Procuradora Municipal 
OAB/PA 24.823 
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