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• Informação para o edital 51/2018 
 
 
 
Informamos que não é  mais necessaria o registro das empresas junto ao IBAMA, 
Ouve mudança na tabela de empresas obrigatorias e a fabricação do mobiliario 
escolar foi destituido, pois não somos considerados empresa potencialmente 
poluidora.  
 
Segue link para a devida comprovação: 
 
https://www.ibama.gov.br/notas/1420-ibama-define-novas-regras-para-o-cadastro-
tecnico-federal-de-atividades-potencialmente-poluidoras-e-utilizadoras-de-recursos-
ambientais-ctf-app 
 
 
Salientamos que as demais certificações permanecem compulsorias e 
obrigatorias, no caso o INMETRO para mobiliario escolar pelas  portarias 
obrigatoria Portaria Inmetro 105/2012 e 184/2015 a qual determina que móvel 
escolar conjunto aluno, carteira ou cadeira deva ser certificado pelo INMETRO. 
(Segue portaria no anexo.) 
 
Sugerimos a modificação e exigência tão somente para o item 13 pois a certificação 
é obrigatória e compulsória somente para este item. 

 
 

Observações -  * Para os itens 13 e 14, á licitante deverá apresentar em sua proposta 

Certificado Técnico Federal do IBAMA, com data de validade vigente que comprove qure a 

empresa está legalizada perante ao orgão para industrialização da madeira oriundas de floresta 

nativa ou de reflorestamento. Tanto para os componentes da madeira quanto para as estruturas 

metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981, alterada pela Lei 10.165/2000. E juntamente em sua 

proposta, deverá conter o Laudo de Conformidade da cadeira com toda a ABNT 14.006/2008, 

emitido por laboratório credenciado ou orgão acreditado pelo INMETRO para Mobiliário 

Escolar.                                                                                                                                                 
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Certo de vosso entendimento colocamo-nos a disposição 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
Valmir Procksch 

Dpto.Comercial 045 9978 5496 
 


