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PROCESSO: Pregão Presencial 006/2020 

OBJETO: Impugnação ao edital 

PARTES: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA  

PARECER 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

Chega para análise desta Procuradoria a impugnação apresentada 
no presente certame. A contestação foi protocolizada pela empresa MULTI 
QUADROS E VIDROS LTDA.  

Em síntese, a impugnação faz referência a não exigência em edital 
do 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. 

Os autos vieram a esta Procuradoria para parecer. 

É o relatório. 

2. DA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS 

Ao revisar os autos, a fim de analisar a impugnação apresentada, 
se verifica a existência de inconsistências no edital e a necessidade de 
alteração/correção neste ponto. 

De fato, existe a normativa apresentada e, sendo sabedor da 
existência da mesma, imperioso que o Município exija o devido Certificado 
de Cadastro Federal do IBAMA (CTF/APP), conforme requerido pela 
impugnante.  

A Lei 8.666/93, traz em seu texto a obrigatoriedade do certame 
licitatório em promover o desenvolvimento nacional sustentável, in 
verbis: 

 

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 
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administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.1 

  

Ademais, conforme a Lei Federal 6.938, de 1981, em seu artigo 17, 
o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental, é obrigatório as pessoas jurídicas ou físicas, que se dediquem 
à consultoria técnica sobre problemas ecológicos ou ambientais e à 
indústria ou comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos 
destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras. 

 De acordo com a Instrução Normativa do IBAMA Nº 11 DE 
13/04/2018, comprova-se o enquadramento de indústria de madeira no 
rol das pessoas que devem emitir o CTF/APP, pois são utilizadoras de 
recursos ambientais. 
 

 

 

 

 Ainda, conforme Instrução Normativa do IBAMA de 12, de 13 de abril 
de 2018, tem-se que a necessidade de CTF/APP é exigida na fase de 
licença de operação, não sendo necessário sua emissão na fase de licença 
de instalação. 
 
 

 

                                                           
1 BRASIL. Lei 8.66, de 21 de junho de 1993. Lei de Licitações. Brasília: Senado Federal. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm> Acesso em: 01 de abril de 2020. 
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Quanto ao Certificado de Regularidade válido com chave eletrônica, 
em consulta ao site do IBAMA, constatou-se a obrigatoriedade de 
realização do mesmo, sendo a forma de atestar que os dados indicados 
pela pessoa inscrita estão de acordo com o que se exige no cadastro. 
 
 Tal exigência tem sua previsão na Instrução Normativa do IBAMA de 
n°: 06 de 2013, em seu artigo 2°, inciso III, que segue: 
 

Art. 2º. Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por: 
III - Certificado de Regularidade: certidão que atesta a 
conformidade dos dados da pessoa inscrita para com as 
obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais 
sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do 
Ibama, por meio dos sistemas vinculados ao CTF/APP, salvo 
impeditivo nos termos do Anexo II.2 

 

 De forma a corroborar com todo o exposto, segue parecer da AGU, 
 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. 
DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 
EQUILIBRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E 
CONTRATOS. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS. EXIGÊNCIA DE 
CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
DO IBAMA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO E REGULARIDADE. 
DESTINATÁRIOS. FABRICANTES E FORNECEDORES. 
1. A dimensão objetiva do direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição Federal (art. 
225, caput) e em tratados internacionais, bem como a 
natureza propter rem das relações jurídico-ambientais atinentes 
à transferência de titularidade de coisas, permitem concluir que a 
Administração tem o dever constitucional de exigir os critérios de 

                                                           
2 IBAMA. Instrução Normativa 6, de 15 de março de 2013. Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP. Disponível em: < 
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=253234> Acesso em: 01 de abril de 2020. 
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sustentabilidade socioambiental nas contratações públicas, entre 
eles o registro no Cadastro Técnico Federal, acompanhado do 
respectivo Certificado de Regularidade, nos termos da Lei nº 
6.938/81 e da Instrução Normativa nº 6/2013, do IBAMA. 
2. Os critérios e práticas de sustentabilidade podem ser exigidos 
como critério de aceitabilidade da proposta (v.g. especificação 
técnica do objeto, obrigação contratual) ou enquanto requisito de 
habilitação, a depender da situação jurídica. Nesta última 
hipótese, com espeque na Lei nº 8.666/93, devem contar com 
previsão normativa em leis esparsas, consoante os arts. 30, IV, e 
28, V, constatada a ligação com o objeto contratado e, 
ainda, observar os princípios da isonomia, proporcionalidade e 
competitividade; 
3. Nessa ordem de ideias, é constitucionalmente adequado exigir 
dos licitantes que apresentem a comprovação da inscrição e da 
regularidade dos fabricantes junto ao CTF do IBAMA, observados 
os atos normativos que impõem o cadastro no referido banco de 
dados, com todas as consequências correspondentes. 
4. O Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU/SP é relevante 
instrumento acerca da matéria, apto a orientar o público acerca 
da exigência de inscrição e regularidade no CTF do IBAMA, 
especialmente acerca do seu enquadramento como critério de 
aceitabilidade de proposta ou, em outro viés, enquanto requisito 
de habilitação. 
5. Os argumentos contrários a exigências dessa natureza em face 
não só de fabricantes, mas igualmente dos licitantes, devem ser 
submetidos ao crivo do princípio da proibição do retrocesso 
ambiental, à luz do caso concreto, porquanto a mitigação da 
proteção ambiental induz presunção de inconstitucionalidade, 
salvante as justificativas técnicas e jurídicas que se coadunem 
com os discursos constitucional e internacional, observado 
o postulado normativo da proporcionalidade e, eventualmente, a 
concordância prática. 3 
 
  

Desta feita, entendo ser procedente a impugnação, devendo ser 
alterado o edital para inclusão da apresentação, pela empresa licitante, 
do 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. 

 
3. CONCLUSÃO 

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA da presente 
impugnação, no que diz respeito a inclusão no edital da apresentação do 
Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico 
Federal do Ibama, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade 
válido com chave de Autenticação. 

                                                           
3 Advocacia Geral da União. PARECER n. 00026/2016/DECOR/CGU/AGU. Advogado:  João Paulo Chaim Da Silva. 
Disponível em: <https://manoelpaz.com/mp/param_compras/pdfs/Parecer_026_2017_DECOR.html> Acesso 
em: 01 de abril de 2020. 
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A fim de não alterar os demais produtos da licitação, sugiro a 
exclusão do item 16 do presente certame, devendo o mesmo ser licitado 
em data futura. 

 

É o parecer.   

À Autoridade competente.  

Após publique-se a decisão tomada. 

São Jerônimo, 1 de abril de 2020. 

 

 

Lucas Manito Käfer 
OAB/RS 82.969 

Procurador do Município 
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