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AVISO 

 

Em atenção à legislação de Sustentabilidade, cumpre exigir para fins de 

complementar a habilitação estabelecida no Edital, que os licitantes convocados na fase 

de habilitação (para os itens que se enquadram na condição abaixo, ou seja, os que são 

subproduto da fauna e flora) apresentem, sob pena de inabilitação, os seguintes 

documentos: 

 

Para os itens enquadrados como subproduto da fauna e flora, o fornecedor, terá 
a seguinte obrigação contratual: 

I - Para itens que contemplam subprodutos da fauna e flora, apresentar 
comprovante de Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais do licitante ou fabricante 
(Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981) acompanhado do respectivo 
Certificado de Regularidade válido. 

II - Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 
06, de 15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de atividade de obras 
civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos 
ambientais, conforme Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06 , de 
15/03/2013, ou de norma específica (art. 2º, IN  6/2013). 

III - Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, 
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem 
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 
obrigatória.  

III a) - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle 
próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao 
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento 
nos limites do território estadual. 

 

Para os itens enquadrados na situação acima (itens enquadrados como 
subproduto da fauna e flora), o fornecedor terá a seguinte obrigação contratual: 

a) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de 
Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA; (b) supressão da 
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vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes 
de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 
competente.  
b) Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais 
utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 
IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da 
respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso: 

i) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 
subprodutos florestais;  
ii) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador 
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, 
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa 
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata. 

  

 

Teresina-PI, 05 de Maio de 2017. 

 

 

Layzianna Maria Santos Lima 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da UFPI 
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