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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01: Bom dia, qualquer gráfica pode comprar o papel FSC, mesmo não sendo certificada. 

Nossa empresa já atendeu a FIEP em vários itens e nunca tivemos nenhum problema comercial e de 

qualidade de impressão. Qual a finalidade de exigência de certificado FSC (ou similar) isso vai 

restringir a concorrência e o sistema FIEP vai pagar mais caro pelos mesmos impressos que nossa 

empresa pode fornecer. Hoje no mercado tem no máximo 3 a 4 empresas certificadas como FSC, 

sendo que provavelmente apenas uma ou duas participe dessa licitação. Gostaria de verificar a 

possibilidade de ser excluída a exigência do ANEXO II item 16.b para que a concorrência seja maior 

e os preços pagos pelo sistema estejam mais dentro do valor real de mercado. 

RESPOSTA 01: Primeiramente esclarecemos que esta exigência tem o objetivo de atender a 

legislação atual referente à realização de procedimentos licitatórios sustentáveis, zelando pelo 

compromisso desta Entidade com o meio ambiente, de modo que esta tem objetivado contratar 

produtos e serviços que ao menos obedeçam, na sua “prestação”, as normas de sustentabilidade 

ambiental.  

Conforme Decreto 7.746/2012, que expressa: 

 

Art. 2o A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e 

as empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar 

serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade 

objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto 

neste Decreto. 

 

Art. 3o Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata o art. 2o 

serão veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação 

da contratada 

 

Art. 8o A comprovação das exigências contidas no instrumento 

convocatório poderá ser feita mediante certificação emitida por instituição 

pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio 

definido no instrumento convocatório. 

 

Reiteramos conforme esclarecimento respondido anteriormente que a Certificação do Selo FSC é 

mencionada apenas como exemplo no edital, visto que existem outros órgãos que realizam 

programas de sustentabilidade ambiental e emitem certificado. Ainda, esclarecemos que o 
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documento a ser apresentado deverá ser no nome da empresa. Dessa forma, tal exigência será 

mantida para a empresa arrematante.  

 

Curitiba, 10 de maio de 2019. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


