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PROCESSO N.º: 04.000494.21.90    

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 039/2021  

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de papel A4, para atender demanda do Município de 

Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Anexo 

I do edital. 

ASSUNTO: Impugnação aos termos do edital. 

IMPUGNANTE: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. 

 

 

1 DA ADMISSIBILIDADE 

 

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação aplicável.   

 
 
 
2 DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE  
 

  

Em apertada síntese, a Impugnante aduz: 

 

1) Que as regras estabelecidas no subitem 13.3.1 e 13.3.1.1 do edital devem ser alteradas para 

permitir o sistema de certificação florestal PEFC/CERFLOR; 

 

2) Que “a Port forneceu para a PBH, por diversas vezes, papel A4 branco, da marca Chamex, 

referência Solution. Este modelo de papel é fabricado com o Selo CERFLOR, uma certificação 

ambiental amplamente aceita em vários órgãos da esfera pública, sendo que há inúmeros editais 

que exigem FSC ou CERFLOR”; 

 

3) “Observe a seguir que para ambas as certificações, o objetivo é atestar que a conformidade de 

uma unidade de manejo florestal alcança aos requisitos de determinado padrão ou norma e que 

a diferença entre elas resume-se que uma é internacional e a outra é nacional, veja: (...)”; 

 

4) |Que “o sistema de certificação florestal PEFC/CERFLOR é também conhecido como 

ABNT/CERFLOR, quando a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) passou a ser 

responsável pelo desenvolvimento, implementação e gestão da iniciativa nacional de certificação 

florestal. Nesse sistema, a certificação do manejo florestal e da cadeia de custódia é implantada, 
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segundo critérios e indicadores elaborados pela ABNT e de acordo com o Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade e o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia). As normas foram elaboradas pela Comissão de Estudos Especial Temporária de 

Manejo Florestal (CEET), no âmbito da ABNT; antes de sua publicação, foram submetidas à 

consulta pública por 90 dias. Em 2005, o ABNT/CERFLOR obteve o reconhecimento mútuo 

PEFC”; 

 

5) Assevera que “a aceitação das duas certificações FSC ou CERFLOR, amplia o número de 

concorrentes e garante a Prefeitura, a mesma qualidade para os papéis”; 

 

6) “Isto posto, Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., respeitosamente, requer resposta 

do esclarecimento levantado e alterando na seguinte forma: 

 

 Para os lotes 1 e 2: 

Observação: Todos os itens deverão possuir em sua embalagem o selo da Certificação FSC ou 

CERFLOR apresentado na proposta de preços. 

 

13.3.1 Certificado de Cadeia de Custódia referente ao fabricante ou à marca ofertada, emitido 

por certificadoras responsáveis pela liberação do selo FSC ou CERFLOR, credenciadas pela 

Accreditation Services International (ASI) ou pelo Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes (PEFC). 

 

13.3.1.1. A Administração poderá realizar a verificação de que a certificadora é credenciada 

pela ASI, por meio de consulta ao site https://br.fsc.org/certificadoras.205.htm. ou credenciada 

pelo PEFC, por meio de consulta ao site https://www.pefc.org/find-certified.” 

 

7) Requer a procedência da Impugnação 

 

 

3 DO MÉRITO:  

 

Resumidamente, a Impugnante requer a alteração dos subitens 13.3.1 e 13.3.1.1 do edital para que 

seja permitido a oferta de produtos com certificação florestal PEFC/CERFLOR. 

 

https://br.fsc.org/certificadoras.205.htm
https://www.pefc.org/find-certified
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Realizada consulta junto à Gerência de Planejamento e Registro de Preços da Secretaria Municipal 

de Fazenda, órgão demandante do certame in situ, esta considerou procedente os pedidos da 

Impugnante e solicitou a alteração dos itens impugnados.  

 

Assim, diante da manifestação do órgão demandante, julgo procedente a impugnação.  

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Em conformidade com a resposta exarada pela Gerência de Planejamento e Registro de Preços da 

Secretaria Municipal de Fazenda, conheço da impugnação apresentada pela empresa Port 

Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., para, no mérito, julgá-la procedente.  

 

Diante do exposto, informo que o edital será reformulado e posteriormente republicado com a 

concessão de novo prazo de ancoragem. 

 

 

Belo Horizonte, 19 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Rogério Ferreira Cabral 

Pregoeiro 

 

 

 

     De acordo, 

 

 

 

    Emerson Duarte Menezes 
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