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Esclarecimento 11/09/2020 13:42:28
 
Bruna Morais 10 de set. de 2020 23:05 (há 14 horas) Prezados, Na licitação em questão, exige-se: "A CONTRATADA deverá
possuir credenciamento de cadeia de custódia / certificação FSC (Forest Stewardship Council) / FSC – ACC – 004 – práticas
responsáveis de manejo florestal e/ou CEFLOR NBR 14790 (Programa Nacional de Certificação Florestal);" Não entendemos
a justificativa desse item, uma vez que os itens ora licitados são bens comuns, sendo dispensáveis até mesmo de registro
na Anvisa. Cordialmente, Bruna Lage Administradora/Contadora/Assessora de licitações
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Resposta 11/09/2020 13:42:28
 
Em resposta ao seu pedido de esclarecimento informamos que a exigência do certificado CERFLOR/FSC se destina ao
atendimento da sustentabilidade, com fundamento na RESOLUÇÃO Nº 103, DE 25 DE MAIO DE 2012, do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho, que aprovou o GUIA PRÁTICO DAS CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
cujo o item 5,1,1 estabelece, verbis: ´ 5.1.1. Material de Expediente e de Gráfica" " As aquisições de produtos oriundos da
madeira devem observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo
sustentável em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor16, ou com o padrão FSC-STD-40-
004 V2-1. " A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custódia17 e/ou Selo de
Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC18." " Para produtos que utilizem papel reciclado deve ainda ser observada a
conformidade com a norma ABNT NBR 15755:2009 que define esse material com base no conteúdo de fibras recicladas. São
produtos oriundos da madeira, entre outros: " a) Papel, reciclado ou branco. b) Produtos de papel confeccionados em
gráfica, tais como envelopes, pastas classificadoras, agendas, cartões de visita, panfletos, convites, livros de ponto,
protocolo, etc.; c) Envelopes reutilizáveis, confeccionados, preferencialmente, com papel reciclado; d) Lápis produzidos com
madeira certificada ou com material reciclado. Esta resposta está disponível no sistema COMPRASNET, no quadro de avisos.
Clara de Assis Silveira Pregoeira TRT7
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