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RESUMO 

 

O presente estudo teve por escopo principal o diagnóstico da situação dos editais de 

licitação da UFPR publicados ao longo dos anos de 2016 a 2020, no que pertine à 

temática da sustentabilidade ambiental, tendo por objetivos: avaliar, dentre os editais 

de licitação selecionados, se há menção à IN nº 01/10 (MPOG); avaliar se há 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental nos editais, com e sem menção ao 

referido ato regulamentar; e, ainda, elaborar dois vídeos instrucionais contendo 

noções sobre as licitações sustentáveis, e abordando o exame dos editais da UFPR. 

Nesse toar, as análises realizadas se justificaram ao se considerar que, dado o 

grande poder de compra por parte do Estado, eis que apenas ao longo do ano de 

2020, consoante no âmbito federal, foram gastos, entre processos via licitação e 

compras diretas, a expressiva marca de R$ 54.699.413.188,35 (cinquenta e quatro 

bilhões, seiscentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e treze mil, cento e 

oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos); acaba-se por se atribuir a ele, o grande 

potencial de ser um indutor quanto à adoção de práticas sustentáveis por parte do 

mercado interno. Em termos metodológicos, está-se diante de abordagem 

qualitativa, a qual, no que tange aos objetivos pode ser compreendida como 

pesquisa exploratória e descritiva; no que concerne aos procedimentos técnicos 

pode ser entendida como bibliográfica e documental; e, a qual adotou como 

estratégia para a obtenção e análise de resultados, o estudo de caso. A partir dos 

dados levantados, foi possível inferir que no ano de 2018 se apurou o maior número 

de editais publicados que contemplaram menção à IN 01/10 (MPOG) e que, 

cumulativamente, contiveram critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a 

serem observados, bem como a partir deste mesmo ano, verificou-se que todos os 

editais voltados à execução de obras tanto continham menção à IN 01/10 (MPOG), 

quanto critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. Ademais, se de um lado 

ainda não se evidenciou uma curva ascendente com relação à presença de tais 

parâmetros; de outro lado o contexto apresentado, analisado na sua globalidade, 

pode ser considerado favorável relativamente à incorporação de critérios de 

sustentabilidade ambiental nos editais de licitação da UFPR.  

 

Palavras-chave: Compras Públicas; Licitações; Sustentabilidade Ambiental; ODS 

12; Administração Federal. 
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ABSTRACT 

 

The main scope of this study was the diagnosis of the situation of UFPR's bid notices 

published over the years 2016 to 2020, regarding the theme of environmental 

sustainability, with the objectives of: evaluating, among the selected bid notices, 

whether there is mention of IN nº 01/10 (MPOG); assess whether there are objective 

criteria for environmental sustainability in the notices, with and without mention of the 

aforementioned regulatory act; and also to prepare two instructional videos 

containing notions about sustainable tenders, and addressing the examination of 

UFPR's notices. In this sense, the analyzes carried out were justified when 

considering that, given the great purchasing power of the State, since only 

throughout 2020, according to the federal scope, were spent, between processes via 

bidding and direct purchases, the expressive mark of R$54,699,413,188.35 (fifty-four 

billion, six hundred and ninety-nine million, four hundred and thirteen thousand, one 

hundred and eighty-eight reais and thirty-five cents); it ends up being attributed to it, 

the great potential of being an inductor regarding the adoption of sustainable 

practices by the internal market. In methodological terms, we are faced with a 

qualitative approach, which, in terms of objectives, can be understood as exploratory 

and descriptive research; with regard to technical procedures, it can be understood 

as bibliographic and documental; and, which adopted as a strategy for obtaining and 

analyzing results, the case study. From the data collected, it was possible to infer 

that in 2018 the highest number of public notices published that included mention of 

IN 01/10 (MPOG) and that, cumulatively, contained objective criteria of 

environmental sustainability to be observed, as well as from that same year, it was 

found that all public notices aimed at the execution of works both contained mention 

of IN 01/10 (MPOG), as well as objective criteria of environmental sustainability. 

Furthermore, if, on the one hand, an ascending curve has not yet been evidenced in 

relation to the presence of such parameters; on the other hand, the context 

presented, analyzed as a whole, can be considered favorable regarding the 

incorporation of environmental sustainability criteria in UFPR's bidding documents. 

 

Keywords: Public Purchases; Bids; Environmental Sustainability; ODS 12; Federal 

Administration. 
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1. Introdução 

 

No cenário atual, muito se discute acerca das medidas que podem ser 

adotadas com vistas à efetiva aplicação dos preceitos do desenvolvimento 

sustentável, sob os seus mais diversos vieses, no dia a dia das organizações em 

geral, no que se incluem as instituições públicas e as contratações por elas 

entabuladas. 

No que diz respeito às referidas contratações, a preocupação com a 

sustentabilidade ganha especial relevo ao considerarmos o grande poder de compra 

do poder público, na medida em que, apenas ao longo do ano de 2020, consoante 

informações disponíveis no site da transparência, no âmbito federal, foram gastos, 

entre processos via licitação e compras diretas, a expressiva marca de R$ 

54.699.413.188,35 (cinquenta e quatro bilhões, seiscentos e noventa e nove 

milhões, quatrocentos e treze mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco 

centavos), bem como, foram realizados 130.988 (cento e trinta mil, novecentos e 

oitenta e oito) certames licitatórios. 

Neste diapasão, ao incluir critérios sustentáveis a serem observados nas 

suas contratações, a Administração Pública brasileira pode direcionar os 

fornecedores a novos padrões de produção e de consumo relativamente aos objetos 

por ela demandados; constituindo-se, portanto, em um importante disseminador do 

desenvolvimento sustentável. 

Neste toar, no que diz respeito especificamente ao prisma ambiental da 

sustentabilidade, na seara das compras públicas, no âmbito da Administração 

Pública federal direta, autárquica e fundacional, desde 2010, vigora a Instrução 

Normativa nº 01, editada pelo então Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), a qual dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental a 

serem observados na aquisição de bens e contratação de serviços ou obras, por 

parte dos órgãos e/ou entidades integrantes da referida seara.  

 A referida Instrução Normativa,  de um lado, busca dar concretude ao 

atualmente erigido a princípio regente das licitações, desenvolvimento nacional 

sustentável; e, de outro lado, considerando-se o cenário internacional relativamente 

ao atingimento do desenvolvimento sustentável, guarda relação com um dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mais precisamente com o ODS nº 12 

que visa o estabelecimento de padrões de produção e de consumo sustentáveis, e 
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cuja meta 12.7 enceta, precisamente, a promoção de práticas de compras públicas 

sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais. 

 Considerando, então, que o aludido ato regulamentar não sofreu alterações 

em seu texto desde então, bem como, que não sobrevieram, posteriormente, outras 

normas, no âmbito federal, tendo por escopo disciplina a matéria de forma mais 

amiúde ou mesmo de delimitá-la de forma mais ampliativa, junto a todos os entes da 

federação, o presente estudo pretendeu avaliar, em que medida, os critérios de 

sustentabilidade ambiental dispostos na Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG), mais 

precisamente em seus arts. 4º, 5º e 6º, vêm sendo efetivamente observados nos 

editais de licitação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

 À vista, pois, da referida análise, posteriormente, elaborou-se dois vídeos 

instrucionais abordando a temática das licitações sustentáveis, incluindo a 

apresentação dos resultados obtidos junto à instituição analisada. 

 Como limitação, esta pesquisa examinou a relação existente entre os 

critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos arts. 4º a 6º da Instrução 

Normativa nº 01/10 (MPOG), e aqueles que são efetivamente incorporados em sede 

contratual, relativamente a apenas uma instituição pública federal de natureza 

autárquica, ao passo que o aludido diploma normativa sujeita não apenas as 

autarquias federais, como também os órgãos e entidades da Administração direta, 

no âmbito da União, bem como, considerará tão somente o período de 05 (cinco) 

anos, compreendido de 2016 a 2020.  

À vista disso, sugere-se, em estudos futuros correlacionados, a ampliação 

deste universo também às fundações federais, bem como, aos órgãos e entidades 

integrantes da Administração direta, a fim de se verificar se a relação entre as 

variáveis poderá ser objeto de replicação.  
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Problema de pesquisa 

 

 Os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos artigos 4º, 5 º e 6º 

da Instrução Normativa nº 01/10 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - 

MPOG, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade, notadamente o eixo 

ambiental, na aquisição pública de bens e contratação de serviços ou obras, vêm 

sendo efetivamente observados em editais de licitação da UFPR? 

 

Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar se os critérios de sustentabilidade dispostos nos artigos 4º, 5 º e 6º 

da Instrução Normativa nº 01/10  (MPOG), que dispõe sobre critérios do eixo 

ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços ou obras públicos, têm 

sido aplicados nos processos de compras públicas – estudo de caso da 

Universidade Federal do Paraná. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

• Avaliar, dentre os editais de licitação selecionados, se há menção à 

Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG); 

• Avaliar se há aplicação de critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental nos editais, com e sem menção à Instrução Normativa nº 

01/10 (MPOG); 

• Elaborar um vídeo instrucional contendo noções sobre as licitações 

sustentáveis, e abordando o exame dos editais da UFPR. 

 

Justificativa 

  

O fato de o texto da Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG) não ter sofrido 

alterações desde a sua edição, pode ser um indicativo de que as diretrizes por ela 

contempladas já foram objeto de aprendizado e efetiva incorporação no segmento 

das licitações. 
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Contudo, não podemos nos olvidar ao fato de que, em determinados 

contextos, a despeito da vigência e perenidade de determinados diplomas 

normativos, as suas disposições, pelas mais diversas razões, não são efetivamente 

observadas por aqueles a eles sujeitados, em cenários comumente adjetivados pelo 

emprego da expressão “a lei não pegou” ou, quiçá, por se atribuir às suas diretrizes, 

a alcunha de “letra morta da lei”. 

Considerando isso, para além do conhecimento com relação à existência de 

norma, no âmbito federal, que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental a 

serem observados em editais de licitação, o que o presente estudo tencionou, 

essencialmente avaliar, foi se tais diretrizes, de fato, têm sido consideradas, no 

âmbito da UFPR, em seus respectivos atos convocatórios. 

Paralelamente a isso, mesmo em face daqueles editais que não contemplem 

menção à Instrução Normativa nº 01/10 - MPOG, apurou-se se a previsão ou não de 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados. 

Análise esta, que se justificou, conforme já anteriormente enunciado em 

sede de introdução, ao se considerar o grande poder de compra por parte do Estado 

brasileiro, uma vez que apenas ao longo do ano de 2020, consoante informações 

disponíveis no site da transparência, no âmbito federal, foram gastos, entre 

processos via licitação e compras diretas, a expressiva marca de R$ 

54.699.413.188,35 (cinquenta e quatro bilhões, seiscentos e noventa e nove 

milhões, quatrocentos e treze mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco 

centavos), bem como, foram realizados 130.988 (cento e trinta mil, novecentos e 

oitenta e oito) certames licitatórios; panorama este, que acaba por atribuir à 

Administração Pública nacional, o grande potencial de ser um indutor quanto à 

adoção de práticas sustentáveis por parte do mercado interno. 

Assim sendo, acredita-se que, a partir da identificação e análise quanto à 

observância dos critérios de sustentabilidade exigidos em edital, abrir-se-á a “trilha” 

para, em sede de estudos futuros, delimitar-se igual cenário relativamente aos 

órgãos e entidades integrantes da Administração Pública federal direta e 

fundacional, bem como, para proporem-se alterações ao texto normativo, a fim de se 

viabilizar sua efetiva aplicação no âmbito da Administração Pública 

federal.Referencial Teórico 
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Considerando que um dos objetivos específicos do presente estudo é o de 

identificar se critérios objetivos de sustentabilidade ambiental vêm sendo, de fato, 

exigidos em editais de licitações, queda-se indiscutível a necessidade de, em 

primeiro lugar, a própria compreensão de desenvolvimento sustentável ser objeto de 

exame, a título inaugural, em sede de referencial teórico. 

Juntamente com isso, uma vez que se estará a analisar a figuração de 

critérios de sustentabilidade ambiental precipuamente em editais de licitação (e não 

na práxis interna de instituições privadas), portanto, cumpriu-nos igualmente 

apresentar o panorama que se segue, relativamente às chamadas licitações 

sustentáveis, tanto no que diz respeito à sua conceituação e arcabouço normativo, 

quanto no que diz respeito à importância de sua figuração como um dos eixos da 

Agenda Ambiental na Administração Pública, conhecida como A3P. 

 

1.4 O Desenvolvimento Sustentável e o ODS 12 - Consumo e Produção 

Responsáveis. 

 

Atualmente a expressão desenvolvimento sustentável ou, mais 

especificamente, a terminologia desenvolvimento nacional sustentável, já vem sendo 

incorporada ao universo das compras públicas, quer como objeto a ser alcançado 

pela via da instauração de processos licitatórios, quer como um dos princípios 

regentes a serem observados na sua condução, conforme restará explicitado no 

tópico que se segue da presente revisão de literatura. 

 Panorama este que nos leva, invariavelmente, à necessidade de delimitar a 

compreensão devida ao chamado desenvolvimento sustentável; principiando-se, 

para tanto, por pontuar, em uma breve incursão histórica, que as primeiras 

manifestações formais alusivas à noção de sustentabilidade remontam ao período 

de 1713 a 1987, contudo, sem uma discriminação objetiva quanto ao seu alcance 

(SCHREIBER, FEIL, 2017). 

 Posteriormente, em 1962, impende fazer menção ao lançamento da obra 

Primavera Silenciosa, de Rachel Louise Carson (Carson, 1962), tendo por objetivo 

lançar luzes às temáticas da degradação e da consciência ambientais (Gonçalves, 

2017). 
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 Na década seguinte, mais precisamente em 1972, o Clube de Roma 

elaborou relatório intitulado The Limits to Growth, o qual: 

 
[...] afirmou que a sociedade industrial estava excedendo a maioria dos 
limites ecológicos e que, se mantidas as tendências de crescimento da 
população mundial, a industrialização, a poluição, a produção de comida e a 
intensidade de uso dos recursos naturais, o limite para o crescimento do 
planeta seria atingido em até 200 ou 300 anos. Assim, sugeriu-se que 
deveriam ser tomadas medidas para gerar uma curva de acomodação para 
o consumo desses recursos (MOTA; GAZONI; REGANHAN; SILVEIRA; 
GÓES, 2008, p. 12). 
 

Referida confraria, convém comentar, originou-se a partir de “... um evento 

com 30 pesquisadores provenientes de dez diferentes países, incluindo cientistas, 

educadores e economistas, a fim de discutir o dilema da humanidade” (MOTA et al., 

2008, p. 12), promovido em 1968 por Aurélio Peccei (MOTA et al., 2008). 

“O alarme ecológico provocado por este relatório levou a ONU a ocupar-se 

do tema” (BOFF, 2016, p. 36); e, assim, sequencialmente, também no ano de 1972, 

tem-se como marco a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, na qual:  

 
[...] os Chefes de Estado reunidos discutiram e aprovaram diretrizes comuns 
para enfrentar os problemas relacionados ao uso dos recursos naturais, 
concernentes aos impactos causados sobre o meio ambiente originados de 
processos industriais e relacionados à exploração predatória da natureza 
(JAPIASSÚ; GUERRA; 2017, p. 1.887). 
 

A referida cúpula deu origem à Declaração de Estolcomo, de cujo inteiro teor 

se destaca as seguintes passagens: 

 
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute 
de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal 
que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene 
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 
presentes e futuras. 
(...) 
Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a 
fauna e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais 
devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, 
mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento. 
(...) 
O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao 
homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra as 
condições necessárias de melhoria da qualidade de vida (Declaração de 
Estolcomo, 1972). 
 

E, ainda, nas palavras de Leonardo Boff, o seu melhor fruto foi: “...a decisão 

de  criar o Programa das Nações Unidades para o Meio Ambiente (Pnuma)” (BOFF, 

2016, p. 36); não se podendo, ainda, deixar de mencionar que, também na 
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Conferência em liame: “O termo ‘ecodesenvolvimento’ foi mencionado pela primeira 

vez por Maurice Strong...” (OLIVEIRA; MONTEIRO, 2015, p. 30). 

Também nesta época, Nicholas Georgescu-Roegen, um dos precursores da 

chamada bioeconomia (ou economia ecológica), manifestou-se no sentido de que, 

se mantido fosse o então padrão de produção e consumo, a humanidade chegaria a 

um limiar insustentável; ao que propôs o decrescimento, tendo, dentre suas obras, 

exatamente uma intitulada O decrescimento: entropia, ecologia, economia 

(GEORGESCU-ROEGEN, 2012). 

Bem como, contemporâneo a Georgescu-Roegen, é indispensável a menção 

ao economista Ignacy Sachs, conhecido como precursor do já citado 

ecodesenvolvimento, aqui compreendido como aquele de acordo com o qual o viés 

econômico do desenvolvimento não pode estar dissociado de seus prismas social e 

ambiental (OLIVEIRA; MONTEIRO, 2015); ou, conforme dito por Sachs, “...a 

abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, ambientais e 

econômicos não se alterou desde o encontro de Estolcomo até as conferências do 

Rio de Janeiro, e acredito que ainda é válida...” (SACHS, 2009, p. 54). 

Nacionalmente, em 1981, sobreveio a Lei nº 6.938, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências. 

A posteriori, já em 1984, foi realizada a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, cujos trabalhos, em 1987, culminaram em relatório 

elaborado por Gro Harlem Brundtland, intitulado Nosso futuro comum, sendo mais 

conhecido simplesmente como Relatório Brundtland, o qual assinala a seguinte 

definição de desenvolvimento sustentável, alinhada com a compreensão 

apresentada por Sachs sobre a matéria: “sustainable development is the 

development that meets current needs without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (Brundtland, 1987). 

Ou, em tradução livre: o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. 

Voltando ao Brasil, no ano de 1988, o grande destaque é a promulgação da 

Constituição da República, de importância prima facie à derradeira incorporação das 

bases do desenvolvimento sustentável ao ordenamento jurídico nacional, bem como, 
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o impulso essencial para a conformação das licitações sustentáveis que serão objeto 

de exame adiante; e, de cujo inteiro teor se destaca as seguintes regras: 

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 
VI. defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação; 
 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 

 Ao que se seguiu, em 1992, no Rio de Janeiro, RJ, a realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), mundialmente conhecida como Eco Rio 92:  

 
Central to this was the publication of the ‘Rio Declaration’ consisting of 27 
principles intending to guide future ‘sustainable development’, and ‘Agenda 
21’ which articulates a plan for putting these principles into practice (PURVIS 
et al., 2019, p. 684). 
 

 Quanto à CNUMAD, pontua Edson dos Santos Dias: 

 
[…] sua principal meta norteadora era o estabelecimento de acordos 
internacionais que implicassem em maneiras de regulação do uso e da 
concepção dos recursos naturais. Os documentos oficiais aprovados nessa 
conferência foram: “Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento”, “Convenção sobre Mudanças Climáticas”, “Declaração 
de Princípios sobre Florestas”, “Convenção sobre a Biodiversidade” e 
“Agenda 21” (DIAS, 2017, p. 16). 
 

A Rio 92, portanto, evidenciou na pauta da agenda internacional, a 

preocupação quanto ao desenvolvimento sustentável que já havia sido 

anteriormente enunciada, por ocasião do Relatório Brundtland. 

Paralelamente a isso, John Elkington, propondo a incorporação da 

sustentabilidade no âmbito corporativo, em sua obra Canibais com garfo e faca 

(ELKINGTON, 2012), em 1994, apresenta o chamado triple bottom line, o qual ficou 

conhecido, em âmbito nacional, como o tripé da sustentabilidade, abrangendo os 

seus aspectos social, ambiental e econômico, a serem tratados com igual deferência 

sob pena de desequilíbrio do todo, de modo que “a tentativa em alicerçar, qualquer 

ação ou estratégia, em dois de quaisquer dos três pilares conduziria ao fracasso” 

(STOCKLER, HANASHIRO, 2019, p. 234).  

Com efeito, relativamente aos referidos pilares, o autor assim discorre: 
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[...] a agenda da sustentabilidade, tida como uma tentativa de harmonizar o 
pilar financeiro com o pensamento emergente do pilar ambiental, tornou-se 
ainda mais complicada do que os executivos haviam imaginado. Hoje, se 
pensa em termos de um dos três pilares, com enfoque na prosperidade 
econômica, na qualidade ambiental e – o elemento ao qual as empresas 
preferiram fazer vistas grossas – na justiça social (ELKINGTON, 2012, p. 
107-108). 
 

Ou, nas palavras de Karen Sanae Oride e Ana Paula Myszczuk, a 

sustentabilidade sob a perspectiva do tripé implica em dizer que:  

 
[...] as empresas são instituições com fins lucrativos e que, além disso, 
possuem obrigações com o planeta Terra em que estão inseridas, até 
mesmo para sua perpetuidade, além da questão social, envolvendo a 
construção de uma sociedade mais equilibrada (ORIDE, MYSZCZUJ, 2015, 
p. 3). 
 

Neste toar, no que diz respeito à compreensão devida a cada um dos 

referidos pilares, oportunos são os seguintes apontamentos de Luciano Munck e 

Rafael Borim-de-Souza, principiando pelo pilar econômico, o qual: 

 
[...] se refere à viabilidade financeira. Ele abrange tópicos como 
competitividade, oferta de empregos, penetração em novos mercados e 
lucratividade voltada para o longo prazo (Azapagic, 2003). A 
sustentabilidade econômica é cada vez mais entendida como aquela que 
gera valor adicionado, e não meramente como uma simples modalidade de 
contabilidade econômica (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA, 2012, p. 272). 
 

No que tange ao pilar ambiental, por sua vez, de acordo com os autores, 

este: 

 
[...] prioriza a análise de prevenção dos impactos gerados pelas 
organizações nos sistemas naturais compostos por seres vivos e não vivos 
(ecossistemas, terra, água e ar). A responsabilidade pelo meio ambiente 
envolve mais do que conformidades com as regulamentações 
governamentais ou iniciativas como reciclagem ou utilização eficiente dos 
recursos energéticos. Ela envolve uma abordagem compreensiva sobre as 
operações organizacionais (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA, 2012, p. 273). 
 

 E, a seu turno, o pilar social, afirmam Munck e Borim-de-Souza: 

“...contempla o impacto que a organização gera nos sistemas sociais por meio de 

suas atividades operacionais” (MUNCK; BORIM-DE-SOUZA, 2012, p. 274). 

Modelo de sustentabilidade este, apresentado por Elkington, universalmente 

aprovado por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio-92 ou Cúpula da Terra 

(STOCKLER, HANASHIRO, 2019), a qual deu origem à Carta da Terra e à Agenda 

21, por meio da qual:  
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[...] muitas nações se comprometeram a estabelecer e manter diálogo 
construtivo para alcançar uma economia mundial mais eficiente e equitativa 
e viabilizar um padrão de desenvolvimento ambientalmente racional (SILVA, 
2021, p. 46). 
 

Sequencialmente, após a Rio-92: 

 
Outras conferências das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, como a Rio+5 e Rio+10, aconteceram respectivamente 
em 1997 e 2002 em Johanesburgo, objetivando revisar a implementação da 
Agenda 21, com o objetivo de reafirmar compromissos e propor novas 
ações. (...) 
Em junho de 2012, realizou-se a Conferência das Nações Unidas em 
Desenvolvimento Sustentável - Rio+20, no Rio de Janeiro, com o objetivo 
de renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por 
meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das 
decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento 
de temas novos e emergentes... (FROEHLICH, 2014, p. 154-155). 
 

No que diz respeito especificamente à Rio+10, eis que esta estreita laços 

com a temática das compras públicas sustentáveis, mote do presente estudo, 

pontua Caroline Rodrigues da Silva: 

 
Nessa mesma Cúpula foi proposta a elaboração de um conjunto de 
programas com duração de 10 anos (10 Years Framework Program) para 
apoiar e fortalecer iniciativas regionais e nacionais para promoção de 
mudanças nos padrões de consumo e produção. 
Referidos programas foram estabelecidos no Processo de Marrakesh, em 
2003, e criados 7 Grupos de Trabalho (Task Forces), cuja adesão era 
voluntária, para apoiar a implementação de programas e projetos-piloto para 
o conceito de Produção e Consumo Sustentáveis (PCS)16. Dentre essas 
forças de trabalho dá-se destaque a de Compras Públicas Sustentáveis, 
lançada pelo governo da Suíça, em 2005. Vários países se propuseram a 
aderir a essa força-trabalho, que tinha como objetivo promover e apoiar a 
implementação de compras públicas sustentáveis (CPS). (SILVA, 2014, p. 
46). 
 

E, posteriormente, em 2015, foi realizada a Cúpula das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, a qual deu origem a um plano de ação 

conhecido como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, estabelecida 

com vistas à erradicação da pobreza, compreendida esta como o maior desafio 

mundial para o atingimento do desenvolvimento sustentável. 

A referida Agenda 2030, a seu turno, consiste em uma declaração intitulada 

Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

juntamente com a criação 169 metas a serem atingidas, além da criação dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), dentre os quais, também 

fazendo trilha relativamente às compras públicas sustentáveis, destaca-se o ODS nº 

12, “Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis” e, ainda mais 
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precisamente, a sua meta 12.7, qual seja, 12.7. a promoção de práticas de compras 

públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais. 

Infere-se, pois, que para além de as compras públicas sustentáveis serem 

um corolário do chamado desenvolvimento nacional sustentável, atualmente alçado 

ao status de princípio regente das licitações por força da Lei nº 14.133/21, conforme 

será adiante explicitado; igualmente se inserem no cenário internacional no que 

pertine à agenda mundial da sustentabilidade. 

Dito isso, e retomando as considerações relativamente à devida 

compreensão de desenvolvimento sustentável, a fim de arrematar a presente 

temática, imperioso se faz comentar que, para além dos três vieses do tripé de 

Elkington, de nascedouro junto a Sachs, é a compreensão de que a 

sustentabilidade, apresenta-se, em verdade, sob cinco dimensões, a saber: social, 

econômica, ecológica, territorial e cultural; compreensão esta que, sob a ótica do 

autor, justifica-se na medida em que as preocupações com a sustentabilidade 

devem se dar de forma holística; sendo que os referidos prismas, de forma deveras 

sintética, podem ser assim apresentados: 

 
A dimensão Social se refere à valorização da redução das diferenças 
sociais, a busca do desenvolvimento em sua multidimensionalidade; a 
Econômica envolve a manutenção da capacidade produtiva dos 
ecossistemas, está baseada na captação e gestão eficientes dos recursos, 
com investimentos público e privado; a Ecológica compreende a 
preservação dos recursos naturais enquanto base da biodiversidade; a 
Territorial se refere a distribuição espacial dos recursos das populações e 
das atividades, uma configuração urbana e rural equilibrada; por 
conseguinte, a Cultural está voltada ao respeito pelas especificidades 
culturais, identidades e tradições das comunidades locais (destaques no 
original) (OLIVEIRA; MONTEIRO, 2015, p. 30). 
 

 Somando-se, ainda, a tais dimensões, Leonardo Boff, arrimado em uma 

visão holística do ser humano, acrescenta também as dimensões psicológica e 

espiritual (BOFF, 2016). 

Com efeito, sem desconsiderar a reconhecida multifacetária feição do 

desenvolvimento sustentável, bem como, sem ter, em nenhuma medida, o condão 

de retirar a importância das demais dimensões, o presente estudo se limitará a 

avaliar a sua dimensão ambiental; o que se justifica, convém explicitar, em razão de 

a Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG), ao abordar a temática da sustentabilidade 

sob o prisma das licitações o fazer, ainda, apenas sob o viés ambiental. 

E, neste diapasão, adotando-se a conceituação de sustentabilidade 

ambiental apresentada por Elimar Pinheiro do Nascimento, temos que: 



23 

 
Ela supõe que o modelo de produção e consumo seja compatível com a 
base material em que se assenta a economia, como subsistema do meio 
natural. Trata-se, portanto, de produzir e consumir de forma a garantir que 
os ecossistemas possam manter sua autorreparação ou capacidade de 
resiliência (NASCIMENTO, 2012, p. 55). 
 

1.5 Das licitações sustentáveis: conceituação e arcabouço normativo. 

  

Em sede legislativa, sem desconsiderar o texto constitucional que a precede 

e a sujeita e que será objeto de menção a seguir, o marco inaugural expresso 

relativamente às chamadas licitações sustentáveis (na sua acepção mais ampla, 

leia-se, não adstrita apenas ao viés ambiental), ou melhor dizendo, no que concerne 

à figuração dentre as finalidades dos certames licitatórios, a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, remonta à edição da Lei nº 12.349, em 

13/12/10, que atribuiu a redação atual ao art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93, que 

regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituição da República, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Alicerçando, pois, a edificação do desenvolvimento nacional sustentável e, 

neste diapasão, amparando a sua incorporação ao texto da Lei nº 8.666/93, 

apresenta-se o já citado art. 225, caput, da própria Constituição da República 

(TORRES, 2012), cujo teor não é demais relembrar:  

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 
O referenciado art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93, por sua vez, congrega a 

seguinte redação:  

 
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 administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (sem 
grifos no original). 
 

 Portanto, desde então, a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, juntamente com “a observância do princípio constitucional da isonomia, 

a seleção da proposta mais vantajosa para a administração”, passou a ser 

considerada uma das finalidades da licitação (TORRES, 2012). E, 
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consequentemente, “...fez-se com que uma ‘função social’ extraordinariamente 

desejada passasse a figurar num rol de possibilidades exigidas por lei.” (FERREIRA, 

2012, p. 39). 

 Posteriormente, em 2011, a Lei nº 12.462/11, que institui o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) alçou o desenvolvimento nacional 

sustentável, neste âmbito em específico, ao status de princípio regente das 

licitações. Observe-se, comparativamente:  

 
Art. 3º. As licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC 
deverão observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, 
da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 
 

Estabelecendo, ainda, que: 

 
Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, 
poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da 
contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de 
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no instrumento 
convocatório e no contrato. 
Parágrafo único. A utilização da remuneração variável será motivada e 
respeitará o limite orçamentário fixado pela administração pública para a 
contratação. 
 
Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade 
com esta Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte: 
I. poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos 
requisitos de habilitação; 
II. será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo 
licitante vencedor, exceto no caso de inversão de fases; 
III. no caso de inversão de fases, só serão recebidas as propostas dos 
licitantes previamente habilitados; e 
IV. em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade fiscal poderão 
ser exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, apenas 
em relação ao licitante mais bem classificado. 
Parágrafo único. Nas licitações disciplinadas pelo RDC: 
I. será admitida a participação de licitantes sob a forma de consórcio, 
conforme estabelecido em regulamento; e 
II. poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental, na 
forma da legislação aplicável (sem grifos no original). 
 

 Posteriormente, em 2016, a Lei nº 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

em seu art. 31, caput, igualmente reputou o desenvolvimento nacional sustentável 

ao patamar de princípio regente das licitações, neste caso, promovidas pelas 
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estatais; não sendo aquele, portanto, relativamente a estas, considerado como 

“mero” objetivo/finalidade da licitação. Vejamos: 

 
Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas 
públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a 
seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de 
vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou 
superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, 
da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade 
e do julgamento objetivo. 
 

Estabelecendo, ainda, que: 

 
Art. 27. (...) §2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista 
deverão, nos termos da lei, adotar práticas de sustentabilidade ambiental e 
de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que 
atuam. 
 
Art. 45. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá 
ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do 
contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de 
sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento 
convocatório e no contrato. 
Parágrafo único. A utilização da remuneração variável respeitará o limite 
orçamentário fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia 
mista para a respectiva contratação. 
 

Ainda no que diz respeito aos marcos normativos relativamente às licitações 

sustentáveis, é digno de nota o Decreto Federal nº 10.024/19, que regulamenta a 

licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 

contratação de serviços comuns, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no 

âmbito da Administração Pública federal, cujo art. 2º, além de igualmente alçar o 

desenvolvimento sustentável à condição de princípio norteador de tal modalidade 

licitatória, em seu §1º expressamente estabelece que o princípio em liame “será 

observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões 

econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de 

gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades” (sem grifos no original). 

O referido comando normativo, portanto, na seara das contratações 

públicas, positiva, de modo inequívoco, a sujeição das entidades públicas, ao menos 

no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, não 

apenas à dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável, como também às 

suas facetas econômica, social e cultural. 
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Cumprindo, pois, referenciar, também, as seguintes disposições da mais 

recente Instrução Normativa nº 40/20, da Secretaria de Gestão e da Secretaria 

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital de Gestão do Ministério 

da Economia: 

 
Art. 5º. Os ETP deverão evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor 
solução dentre as possíveis, de modo a permitir a avaliação da viabilidade 
técnica, socioeconômica e ambiental da contratação. 
 
Art. 7º. Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes 
informações deverão ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital: 
(...) 
II. descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, 
prevendo critérios e práticas de sustentabilidade; (...) 
X. resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento 
nacional sustentável; (...) 
XII. possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; 
 
 

Ademais, não podemos nos olvidar de fazer menção à recente publicação da 

Lei nº 14.133, no último dia 1º/04/21, cujo teor terá o condão de substituir a 

atualmente alcunhada Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos (leia-se, a 

anteriormente mencionada Lei 8.666/93), convém citar, de sua redação, as 

seguintes passagens: 

 
Art. 5º. Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, 
do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do 
planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da 
motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança 
jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da 
celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional 
sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 
setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) (sem 
grifos no original). 
 
Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: 
I – assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação 
mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao 
ciclo de vida do objeto; 
II – assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 
competição; 
III – evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente 
inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; 
IV – incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. 
Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é 
responsável pela governança das contratações e deve implementar 
processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles 
internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios 
e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos 
estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e 
confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento 
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estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e 
eficácia em suas contratações (sem grifos no original). 
 
Art. 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de 
engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao 
desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, 
critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no 
edital de licitação e no contrato. 
§1º. O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor 
economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar à 
implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas 
correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de 
regulamentação específica. 
§2º. A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite 
orçamentário fixado pela Administração para a contratação. 
 

 Infere-se, pois, que de acordo com o texto da nova lei de licitações, o 

desenvolvimento nacional sustentável terá atuação bifronte, por se assim dizer, 

sendo observado tanto na qualidade de princípio, quanto considerado como um dos 

objetivos a ser perquirido por meio da realização de processos licitatórios; sendo 

oportunos, neste diapasão, os seguintes comentários de Caroline Rodrigues da 

Silva: 

 
...pode-se afirmar que houve uma evolução legislativa da aplicação do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas, passando 
apenas de objetivo atrelado à vantajosidade da proposta e vinculado ao 
intervencionismo estatal de promoção de políticas públicas para também 
uma categoria principiológica, que apresenta contornos próprios aplicando-o 
em suas dimensões econômica, social e ambiental e criando autonomia 
normativa aplicável de forma ampla (SILVA, 2021, p. 57). 
 

 Bem como, o parágrafo único do art. 11 supra estabelece, textualmente, a 

quem compete implementar os processos e estruturas que se façam necessários 

para o atingimento, dentre outras finalidades das licitações, o incentivo ao 

desenvolvimento nacional sustentável. 

 Com efeito, trata-se de medida ínsita à repartição de competências, 

imperiosa para se dar concretude aos ditames da norma, eis que seguramente um 

passo indispensável para a efetiva prática de determinado ato administrativo é a 

delimitação precisa do agente responsável para tanto. Medida esta, convém pontuar, 

sustenta-se, que deverá ser acompanhada da competente cominação da sanção 

cabível no caso de omissão ou mais precisamente, de descumprimento do preceito 

legislativo; apenamento este, ainda lacunoso no texto legal. 

 Salutar, ainda, fazer menção às seguintes passagens da Lei nº 14.133/21: 

 
Art. 18. (...) §1º. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do 
caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua 
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melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e 
econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: (...) 
XII. descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 
recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de 
bens e refugos, quando aplicável; 
(...) 
Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de 
preferência para: 
I. bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras; 
II. bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. 
(...) 
Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, 
especialmente, as normas relativas a: 
I. disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados 
pelas obras contratadas; 
II. mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 
definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 
 

Do que foi dito, portanto, o marco legislativo relativamente à realização de 

licitações sustentáveis alude ao disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93; sendo 

este, por sua vez, arrimado no já citado art. 225, caput, da própria Constituição da 

República (TORRES, 2012). 

Mas, o que vêm a ser, de fato, as multicitadas licitações sustentáveis, 

também conhecidas como licitações verdes?  

Pois bem. Conforme conceituado por Rafael Lopes Torres: 

...são aquelas em que se inserem critérios ambientais nas especificações 
contidas nos editais de licitação, para a aquisição de produtos, para a 
contratação de serviços, para a execução de obras, de forma a minimizar os 
impactos ambientais adversos gerados por essas ações. Em licitações com 
esse viés, leva-se em conta a sustentabilidade dos produtos e processos a 
ela relativos (TORRES, 2012, p. 221). 

Juarez Freitas, por sua vez, conceitua licitações sustentáveis, como sendo: 

 
...aquelas que, com isonomia, visam à seleção de proposta mais vantajosa 
para a Administração Pública, ponderados, com a máxima objetividade 
possível, os custos e benefícios, diretos e indiretos, sociais, econômicos e 
ambientais. Ou, de forma mais completa, são os procedimentos 
administrativos por meio dos quais um órgão ou entidade da Administração 
Pública convoca interessados – no seio de certame isonômico, probo e 
objetivo – com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa, isto é, 
a mais propícia ao desenvolvimento sustentável, quando almeja efetuar 
pacto relativo a obras e serviços, compras, alienações, locações, 
arrendamentos, concessões e permissões, exigindo, na fase de habilitação, 
as provas indispensáveis para assegurar o cumprimento das obrigações 
avençadas (destaques no original) (FREITAS, 2019, p. 283-284). 

 

Ou, ainda, na definição apresentada por Flávio Amaral Garcia e Leonardo 

Coelho Ribeiro, “Poder-se-ia conceituar uma licitação pública sustentável como 

aquela que considera os aspectos ambientais e seus impactos sociais e econômicos 
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em todos os estágios do processo de contratação pública” (GARCIA; RIBEIRO, 

2012, p. 237). 

Por derradeiro, se de um lado atualmente se verifica menção textual no bojo 

da Lei nº 8.666/93, em seu art. 3º, bem como, nos demais diplomas normativos 

atualmente regentes dos processos licitatórios no ordenamento jurídico pátrio, 

relativamente ao desenvolvimento nacional sustentável; por outro lado, não 

podemos nos olvidar ao fato de que “...nenhuma alteração na lei foi feita para 

detalhar de que forma a inserção dos critérios ambientais nas licitações deve ser 

feita” (TORRES, 2012, p. 228). 

À vista disso, Vinicius Diniz e Almeida Ramos e Romeu Thomé, assim se 

manifestam: 

 
[...] a alteração promovida no citado art. 3º não tem força suficiente para dar 
efetividade ao que se costumou denominar de licitação sustentável, ou seja, 
licitações que, além de utilizarem critérios habilitatórios e comerciais, 
requerem dos licitantes o cumprimento também de requisitos ambientais 
(RAMOS; THOMÉ, 2015, p. 88). 
 

Não obstante isso, e com as vênias de estilo, perfilhando-nos ao magistério 

de Torres, bem como, de Garcia e Ribeiro, a realização de licitações sustentáveis 

tem guarida não apenas no princípio do desenvolvimento nacional sustentável e, 

porquanto, na Lei nº 8.666/93, como também tem assento constitucional (TORRES, 

2012) (GARCIA; RIBEIRO, 2012). 

Não se está a afirmar com isso, que nos certames licitatórios, ao menos 

aqueles regidos pela Lei nº 8.666/93, possa-se impor, para fins de habilitação, o 

cumprimento a requisitos ambientais. Isto porque, à exceção de eventual previsão 

em lei especial, o rol habilitatório previsto no referido diploma normativo tem 

natureza exaustiva, não podendo ser ampliado pela via editalícia. 

Compreensão esta, que vai ao encontro do que discorre Ivan Barbosa 

Rigolin. Observe-se:  

 
Quanto à habilitação (arts. 28 a 31), trata-se de um rol máximo, jamais 
obrigatório, e por isso deve ser dosada a exigência a cada edital, limitada 
apenas ao que efetiva e imediatamente interessa à Administração no 
momento, sem exageros ou redundâncias (destaques no original) 
(RIGOLIN, 2013, p. 16). 
 

Bem como, do teor das seguintes manifestações por parte do Tribunal de 

Contas da União (TCU): 

 
Acórdão:  
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(...) 
1.1.2. exclua do Edital supramencionado a exigência de “Certificado de 
idoneidade fiscal e trabalhista emitido pelo Sindicato das Empresas de 
Asseio, Conservação e Serviços Terceirizados do Estado do Amazonas”, 
tendo em vista que, para a habilitação nas licitações, nos termos do art. 27 
da Lei nº 8.666/93, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal especificadas nos 
arts. 28 a 31 e que, esta última, nos termos do art. 29, consiste em 
documentos obtidos junto à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, Caixa 
Econômica Federal e INSS e; que inexiste qualquer referência na Lei 
8.666/93, a certificado de idoneidade trabalhista, nos termos exigidos no 
Edital nº 002/2005 (TCU, 2005). 
 
Voto:  
(...)  
11. No que se refere às notas fiscais, a jurisprudência do Tribunal é firme no 
sentido de que o art. 30 da Lei 8.666/1993, ao utilizar a expressão "limitar-
se-á", elenca de forma exaustiva todos os documentos que podem ser 
exigidos para habilitar tecnicamente um licitante (v.g. Decisão 739/2001 - 
Plenário; Acórdão 597/2007 - Plenário)... (TCU, 2013). 
 

Neste diapasão, aliás, oportuno se faz apresentar a diferenciação proposta 

por Garcia e Ribeiro, relativamente aos espaços possíveis de delimitação da 

sustentabilidade nas licitações e contratações públicas, a saber: a) definição do 

objeto; b) fase de habilitação; c) julgamento das propostas; e d) obrigações do 

contratado (GARCIA e RIBEIRO, 2012).  

Avaliemos, pois, cada um deles; ressalvando que o art. 3º do Decreto federal 

nº 7.746/12, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93, para estabelecer critérios 

e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 

contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP), com a 

redação dada pelo Decreto federal nº 9.178/17, limita-se a dispor que:  

 
Art. 3º. Os critérios e as práticas de sustentabilidade de que trata o art. 2º 
serão publicados como especificação técnica do objeto, obrigação da 
contratada ou requisito previsto em lei especial, de acordo com o 
disposto no inciso IV do caput do art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993 (sem 
grifos no original). 
 

Aliás, é oportuno comentar que, em que pese o referido regulamento ser 

mais recente do que a Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG), a ser objeto de 

menção nas linhas que se seguem, bem como, de mais elevada hierarquia 

normativa, a regra então encartada em seu art. 7º, que tratava precipuamente do 

estabelecimento de critérios de sustentabilidade nos editais regentes da contratação 

da prestação de serviços, no sentido de que “O instrumento convocatório poderá 
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prever que o contratado adote práticas de sustentabilidade na execução dos 

serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens”, foi 

objeto de revogação expressa pelo art. 4º, alínea b), do já mencionado Decreto 

federal nº 9.178/17. 

Assim sendo, as cominações da Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG) 

relativas aos aludidos editais, sustenta-se, permanecem plenamente válidas, 

devendo ser observadas. Isto, salvo eventual situação de conflito entre tais 

disposições e aquelas dispostas no Decreto federal nº 7.746/12; hipótese na qual, 

considerando-se a hierarquia entre as normas, prevalecerão estas últimas. 

Pois bem. Na fase de habilitação, pelas razões já expostas, salvo previsão 

em lei especial, tal qual explicitado no bojo do art. 3º do Decreto federal nº 9.178/17, 

não seria possível o estabelecimento de requisitos ambientais. 

Relativamente à definição do objeto, a seu turno, consoante sustentam Garcia 

e Ribeiro, “Poderá o administrador, desde que tecnicamente fundamentado, inserir 

critérios ambientais na delimitação do objeto que pretende contratar” (GARCIA; 

RIBEIRO, 2012, p. 245).  

Formato este, que foi adotado pela Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG), 

que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional e dá outras providências; e, à qual, foi atribuído o status de 

“primeiro marco regulatório para inserção de critérios de sustentabilidade nas 

contratações públicas” (ALENCASTRO; SILVA; LOPES, 2014, p. 221) (Idem a 

SILVA; GOMES, 2019), relativamente à aquisição de bens (GARCIA; RIBEIRO, 

2012). Observe-se: 

 
Art. 5º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os 
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 
I. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-
2; 
II. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares; 
III. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento; e 
IV. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous 
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Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).                     
§1º. A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante 
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que 
o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 
§2º. O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da 
assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a 
adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para 
verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, 
correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda 
deve prever que, caso não se confirme a adequação do produto, a proposta 
selecionada será desclassificada. 
 

Ressalve-se, contudo, que de acordo com o disposto no art. 5º, §1º, supra, 

não será possível exigir-se que a comprovação ao atendimento dos critérios de 

sustentabilidade, conhecida como avaliação da conformidade (ABREU, 2016), venha 

a ser procedida, tão somente, mediante “apresentação de certificação emitida por 

instituição pública oficial ou instituição credenciada” – trata-se das chamadas 

ecoetiquetas ou selos verdes (BIDERMAN, 2008, p. 61-64). 

Neste sentido, aliás, oportunas são as seguintes passagens do recente 

Acórdão 2.602/20 – Plenário do TCU: 

 
Voto: 
(...) 
7. Já a fumaça do bom direito se levantou, em suma, diante do 
entendimento consolidado deste Tribunal acerca da matéria, que caminha 
no sentido de que a exigência de apresentação do certificado EPEAT, sem 
opção de comprovação, por meios alternativos, de atendimento aos 
requisitos de sustentabilidade ambiental pretendidos pela Administração, 
constitui restrição indevida ao caráter competitivo da licitação e fere o 
princípio da isonomia, por se tratar de certificação excessivamente rigorosa. 
(TCU, 2020). 
 

Isto porque, a adoção de medida desta natureza poderia implicar em custo 

injustificado para a participação dos licitantes; reputando-se, porquanto, como 

cláusula restritiva à competitividade. 

Lado outro, no que diz respeito à estipulação de requisitos ambientais no 

julgamento da proposta, mais precisamente enquanto fator diferenciado de 

pontuação técnica, para os casos de licitações por melhor técnica, ou técnica e 

preço, vede o que discorrem Garcia e Ribeiro: 

 
Plenamente possível conferir preferência às propostas que produzam 
maiores benefícios ambientais, o que estimulará a busca pela excelência 
em sustentabilidade. 
Como em qualquer licitação regida pelo critério técnico, indispensável que 
esses critérios de sustentabilidade ambiental sejam mensurados de forma 
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objetiva, a fim de garantir a ampla competição e afastar o risco de privilégios 
em favor de determinados licitantes. 
Aqui é amplo o espaço para exigência de certificações ambientais como 
forma de demonstrar maior capacidade e excelência técnica, o que pode, 
por óbvio, envolver os aspectos de sustentabilidade ambiental (GARCIA; 
RIBEIRO, 2012, p. 249).  
 

Formato este, que foi igualmente objeto de adoção pela Instrução Normativa 

nº 01/10 (MPOG). Observe-se: “Art. 3º. Nas licitações que utilizem como critério de 

julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e preço, deverão ser estabelecidos no 

edital critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação e 

classificação das propostas.” 

Bem como, que também parece ter sido adotado pelo Decreto Federal nº 

10.024/19, consoante se depreende da leitura do disposto em seu art. 7º, assim 

assentado: 

 
Art. 7º. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior 
desconto, conforme dispuser o edital. 
Parágrafo único.  Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor 
preço, considerados os prazos para a execução do contrato e do 
fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística 
sustentável e as demais condições estabelecidas no edital.   
 

Por derradeiro, no que diz respeito ao estabelecimento do atendimento a 

critérios de sustentabilidade, enquanto obrigação do contratado, a seu turno, trata-se 

de formato recepcionado pela Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG), relativamente 

à contratação da prestação de serviços, a qual será objeto de análise no presente 

estudo. Observe-se: 

 
Art. 6º. Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as 
empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de 
sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: 
I. use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos 
inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas 
pela ANVISA; 
II. adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme 
instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 
III. Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, 
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu 
funcionamento;            
IV. forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários, para a execução de serviços; 
V. realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos 
três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de 
energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 
VI. realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
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fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida 
pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos 
da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 
de outubro de 2006; 
VII. respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 
VIII. preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas 
ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de 
junho de 1999. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou 
entidades contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de 
observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que 
justificadamente (sem grifos no original). 
 

Por fim, é oportuno comentar que, no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional, para além do que dispõe a Instrução 

Normativa nº 01/10 (MPOG), a posterior Instrução Normativa nº 05/17 (MPDG), que 

dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob 

o regime de execução indireta, ao tratar da previsão de critérios de sustentabilidade 

em contratações desta natureza, limita-se a disciplinar que: 

 
Art. 1º. As contratações de serviços para a realização de tarefas executivas 
sob o regime de execução indireta, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, observarão, 
no que couber: 
I. as fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e 
Gestão do Contrato; 
II. os critérios e práticas de sustentabilidade; e  
III. o alinhamento com o Planejamento Estratégico do órgão ou entidade, 
quando houver. 
(...) 
ANEXO III - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 
PRELIMINARES 
(...) 
3.3. Requisitos da contratação: 
(...) 
c) Incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser 
veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da 
contratada; 
(...) 
ANEXO VI-B - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
(...) 
1. Deverão constar do Projeto Básico na contratação de serviços de limpeza 
e conservação, além dos demais requisitos dispostos nesta Instrução 
Normativa: 
(...) 
c) exigências de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, 
conforme o disposto no Caderno de Logística; e 
 
 

1.5.1. Licitações ambientalmente sustentáveis e a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P)  
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Mesmo que a Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG) contemple em seu bojo 

disposições precipuamente voltadas a normatizar a disposição de critérios de 

sustentabilidade ambiental em editais de licitação, ainda assim poderá não se 

verificar, na prática, a aplicabilidade de suas diretrizes, com a consequente 

evidenciação da referenciada em linhas transatas, “letra morta” da lei. 

Referido cenário poderá ser resultante da ausência da já mencionada 

delimitação de competências para a aplicação da norma, bem assim do fato de, em 

sede legislativa, não haver a cominação de sanções no caso de descumprimento do 

teor do referido ato regulamentar. 

Some-se, ainda, a esses dois fatores, a não conscientização relativamente 

ao desenvolvimento ambientalmente sustentável por parte dos destinatários da 

norma, no caso, os agentes públicos responsáveis pela elaboração dos atos 

convocatórios; e, juntamente com eles, a sua gestão, a qual lhes atribuiu de tal 

incumbência. 

Dito de outro modo, a existência de comando normativo expresso que 

discipline (ou mesmo que textualmente obrigue) a estipulação de critérios de 

sustentabilidade ambiental em editais de licitação, por si só, pode não ser bastante e 

suficiente para a sua efetiva observância, se tal cominação não vier acompanhada 

de uma adequada compreensão da mens legis, no caso, a promoção do 

desenvolvimento sustentável, sob o enfoque ambiental. 

Neste sentido, oportunos são os seguintes apontamentos apresentados por 

Cláudia Chelala: 

 
A dificuldade em assumir os compromissos definidos pelas políticas 
públicas fica evidenciada quando se relaciona as ações das instituições 
pesquisadas ao cumprimento dos normativos que visam instituir a 
sustentabilidade na gestão. 
Toma-se como exemplo o decreto n.º 5.940/2006, que disciplina a 
separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal direta e indireta, na fonte geradora, e a 
sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis. De acordo com os dados levantados pela equipe de auditoria 
aproximadamente um terço das instituições pesquisadas não realiza a 
coleta seletiva. Da parcela que informa promover ações de reciclagem, 
verifica-se que existe um grau variado de aplicabilidade do normativo, em 
que há tanto instituições com medidas muito incipientes e pouco 
representativas como entidades com programas bem estruturados e 
institucionalizados (TCU, 2011). Este percentual de instituições que não 
cumprem o decreto pode ser ainda maior porque, em alguns casos, a 
existência de coletores seletivos de lixo nas instituições representa tão 
somente uma forma de atendimento a uma exigência legal, contudo, na 
prática isso ocorre superficialmente (CHELALA, 2012, p. 55). 
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Bem como, o seguinte levantamento apurado pelo TCU em 2010, e 

apresentado por Gico Jr. e Lautenschlager: 

 
No ano de 2010, o Tribunal de Contas da União - TCU realizou uma 
Auditoria Operacional sobre ações implementadas pela Administração 
Pública Federal para promoção do uso racional e sustentável de recursos 
naturais, em especial, o consumo de energia elétrica, água e papel. A 
auditoria tinha como finalidade dentre outras, analisar a atuação do nível 
central do governo federal na busca da sustentabilidade quanto. Verificou-
se a ausência de direcionamento claro do governo federal sobre a demanda 
das ações de sustentabilidade e de uso racional de recursos naturais pelos 
gestores públicos e, ao segundo, conclui-se que não há sistematização no 
gerenciamento das ações de sustentabilidade, além do baixo nível de 
institucionalização dessas ações. Isso sem falar do grande potencial de uso 
sustentável de recursos naturais na esfera federal, que não tem sido 
aproveitado. 
Constatou-se ainda que 73% dos órgãos pesquisados não realizam 
licitações sustentáveis, ou seja, quase 3/4 dos órgãos entrevistados 
declaram não seguirem a Instrução Normativa SLTI/MP nº 1/10 (GICO JR; 
LAUNTENSCHLAGER, 2016, p. 26). 
 

 Pois bem. No que diz respeito à conscientização por parte dos agentes 

públicos relativamente à promoção do desenvolvimento ambientalmente sustentável, 

não é demais reprisar, consoante asseverado pelo já citado art. 11 do Projeto de Lei 

nº 4.253/20, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela 

governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive 

de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os 

processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os 

objetivos dos processos licitatórios, dentre os quais exatamente o incentivo ao 

desenvolvimento nacional sustentável; sendo exatamente em compasso com a tal 

diretriz, que se apresenta a chamada Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P) (1999).  

Neste contexto, aliás, oportunos são os seguintes apontamentos de Manoel 

Adam Lacayo Valente, relativamente à A3P: 

 
A Agenda Ambiental na Administração Pública pode ser considerada 
como o marco indutor de adoção da gestão socioambiental sustentável 
no âmbito da Administração Pública brasileira. 
A ênfase no caráter indutor da A3P deve-se ao fato de que este programa 
de gestão administrativa sustentável não possui natureza impositiva, 
regulatória, mas, tão-somente, de indução às boas práticas de gestão 
sustentável. Assim, a A3P representa um marco indutor e não 
regulatório (grifos no original) (VALENTE, 2011, p. 05). 
 

 Bem como, os seguintes excertos do Acórdão nº 1.056/17, apreciado pelo 

Plenário do TCU: 
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Relatório: 
(...) 
2.3.3 Programas e projetos existentes 
49. Com vistas a incentivar as instituições públicas a implementarem ações 
de promoção da sustentabilidade e de inserção socioambiental, foram 
criados programas para orientar o planejamento, a execução, o 
acompanhamento e a avaliação dessas ações. Destacam-se, em nível 
federal, os seguintes programas: A3P, Projeto 3E, Procel Edifica, PES e 
PEG. São novidades com relação à auditoria anterior os programas Projeto 
3E e PES. Ressalta-se que todos eles são de adesão voluntária (destaques 
no original) (TCU, 2017). 

 

1.5.1.1Da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

 

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), aqui contextualizada 

como sendo um dos programas relacionados à incorporação de práticas 

sustentáveis no âmbito do Poder Púbico brasileiro, pode ser sintetizada como sendo 

uma “...ação voluntária que busca a adoção de novos padrões de produção e 

consumo, sustentáveis, dentro do governo” (MMA, 2009, p. 28). 

 Trata-se de um projeto de iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

iniciado em 1999, “...que buscava a revisão dos padrões de produção e consumo e a 

adoção de novos referenciais de sustentabilidade ambiental nas instituições da 

administração pública” (MMA, 2009, p. 30). Sendo que, em uma incursão histórica, 

relativamente ao programa em apreço, teríamos o seguinte panorama: 

a) 2001: criação do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P), “...cujo objetivo era sensibilizar os gestores públicos para a importância das 

questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão 

ambiental em suas atividades rotineiras” (MMA, 2009, p. 30); 

b) 2002: a A3P ganhou o prêmio “O melhor dos exemplos”, da Unesco, na 

categoria Meio Ambiente, “...devido à relevância do trabalho desempenhado e dos 

resultados positivos obtidos ao longo do seu desenvolvimento” (MMA, 2009, p. 30); 

c) 2007: “a A3P passou a integrar o Departamento de Cidadania e 

Responsabilidade Socioambiental (DCRS), da Secretaria de Articulação Institucional 

e Cidadania Ambiental (SAIC)” do MMA (MMA, 2009, p. 30). 

Ademais, consoante explicitado pelo próprio MMA, as diretrizes da A3P se 

fundamentam no Capítulo IV da Agenda 21, no Princípio 8 da Declaração do Rio de 

Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; e, ainda, na Declaração de 

Joanesburgo (MMA, 2009, p. 31), os quais serão adiante sintetizados. 
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1.5.1.2 Agenda 21 

 

Trata-se de documento elaborado, acordado e assinado por 179 países, 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como RIO/92 (ou ECO/92), 

exatamente por ter sido realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992; e, cuja 

importância remonta ao fato de ter consolidado o conceito de desenvolvimento 

sustentável, proposto pelo Relatório Nosso Futuro Comum (Relatório Bruntland), de 

1987, elaborado Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Neste diapasão, não se pode olvidar de mencionar que, de acordo com o 

Relatório Bruntland, o desenvolvimento sustentável pode ser compreendido como 

um “desenvolvimento que atenda às necessidades das gerações presentes sem 

comprometer a habilidade das gerações futuras de suprirem suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 

O referido documento configura um plano de ação “...composto de 2.500 

recomendações divididas em 4 seções e 40 capítulos” (PIGA et al., 2016, p. 03); o 

qual “...constitui a mais abrangente tentativa já realizada de promover, em escala 

planetária, um novo padrão de desenvolvimento, denominado ‘desenvolvimento 

sustentável’” (MMA). Suas seções são: 

a) seção 1: dimensões sociais e econômicas; 

b) seção 2: conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento 

c) seção 3: fortalecimento do papel dos grupos principais 

d) seção 4: meios de implementação. 

Dito isso, e já adentrando na relação entre a A3P e a Agenda 21, temos que 

apesar da abrangência desta última não estar adstrita apenas aos Estados e 

governos, abrangendo a sociedade como um todo, “um ponto que chama à atenção 

nesse documento é o grau de responsabilidade atribuído aos governos no 

planejamento e execução de ações...” (PIGA et al., 2016, p. 04).  

Neste sentido, aliás, vede as seguintes disposições do próprio preâmbulo da 

Agenda 21: 

 
1.3. A Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e tem 
o objetivo, ainda, de preparar o mundo para os desafios do próximo século. 
Reflete um consenso mundial e um compromisso político no nível mais alto 
no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação ambiental. O êxito de 
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sua execução é responsabilidade, antes de mais nada, dos Governos. Para 
concretizá-la, são cruciais as estratégias, os planos, as políticas e os 
processos nacionais. A cooperação internacional deverá apoiar e 
complementar tais esforços nacionais. Nesse contexto, o sistema das 
Nações Unidas tem um papel fundamental a desempenhar. Outras 
organizações internacionais, regionais e subregionais também são 
convidadas a contribuir para tal esforço. A mais ampla participação pública 
e o envolvimento ativo das organizações não-governamentais e de outros 
grupos também devem ser estimulados (sem grifos no original) (Agenda 21, 
92). 
 

Por fim, impende constar que o Capítulo IV da Agenda 21, um dos 

fundamentos das diretrizes da A3P, intitulado Mudança dos padrões de consumo, 

contém as seguintes áreas de programas:  

a) exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo;  

b) desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a 

mudanças nos padrões insustentáveis de consumo. 

Sendo que, de seu inteiro teor, destacam-se as seguintes passagens: 

 
4.26. Os Governos e as organizações do setor privado devem promover a 
adoção de atitudes mais positivas em relação ao consumo sustentável por 
meio da educação, de programas de esclarecimento do público e outros 
meios, como publicidade positiva de produtos e serviços que utilizem 
tecnologias ambientalmente saudáveis ou estímulo a padrões sustentáveis 
de produção e consumo. No exame da implementação da Agenda 21 deve-
se atribuir a devida consideração à apreciação do progresso feito no 
desenvolvimento dessas políticas e estratégias nacionais. (Agenda 21, 92). 
 

1.5.1.3 Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

 

Também conhecida como Declaração do Rio/92, ou simplesmente como 

Carta do Rio, trata-se de documento igualmente elaborado por ocasião da RIO/92, o 

qual, consoante aduzido por Cristina Veloso de Castro e Fabiana Junqueira Tamaoki 

Neves: 

 
... faz referência a diversos princípios que proclamam que os seres 
humanos constituem o centro das preocupações com o desenvolvimento 
sustentável e que para alcançá-lo, a proteção ambiental dever ser 
considerada parte integrante do desenvolvimento e não pode ser dissociada 
dele. Ademais, reconhece que o desenvolvimento deve considerar o uso 
equitativo dos recursos naturais, em atenção às necessidades da presente 
e das futuras gerações (CASTRO; NEVES, 2014, p. 66). 
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Sendo que, no que diz respeito à sua interface com a A3P, temos que o Princípio 8 

da Declaração do Rio/92, assim encerra: “Para alcançar o desenvolvimento 

sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem 

reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover 

políticas demográficas adequadas.”1.5.1.4 Declaração de Joanesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Juntamente com o Plano de Implementação do Fórum Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, trata-se de documento elaborado durante a Cúpula 

Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (CMDS), da ONU (também conhecida 

como Rio+10, uma vez quem aconteceu 10 anos após a Rio/92), realizada em 

Joanesburgo, África do Sul, em 2002 (BARSANO; BARBOSA; IBRAHIN, 2014); a 

qual ficou conhecida por ter explicitado que  o desenvolvimento sustentável deve ser 

considerado nas suas três dimensões, quais sejam: desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento social e proteção ambiental. Observe-se:  

 
5. Por conseguinte, assumimos a responsabilidade coletiva de fazer 
avançar e fortalecer os pilares interdependentes e que se sustentam 
mutuamente do desenvolvimento sustentável - desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento social e proteção ambiental - nos âmbitos local, nacional, 
regional e global (CMDS, 2010). 
 

Sendo que, no que diz respeito à sua interface com a A3P, temos que por 

meio da Declaração de Joanesburgo, os Estados signatários reconheceram “...que a 

erradicação da pobreza, a mudança dos padrões de consumo e produção e a 

proteção e manejo da base de recursos naturais para o desenvolvimento econômico 

e social são os principais objetivos e os requisitos essenciais do desenvolvimento 

sustentável” (CMDS, 2010). 

1.5.1.5 Da voluntariedade da A3P 

 

No que diz respeito à já mencionada  voluntariedade relativamente à adesão 

à A3P, há que se pontuar, inicialmente, que além de voluntária, a adesão ao 

programa, consoante se pode verificar junto ao próprio sítio oficial do MMA 

(https://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/a3p), deve ser objeto de renovação, por 

parte do órgão/entidade interessado, a cada 05 (cinco) anos. 
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Dito isso, temos que se de um lado, o fato do programa não deter caráter 

cogente, implica no não alcance da ampla efetividade que dele poderia advir se a 

sua aderência fosse obrigatória. 

Por outro lado, a Agenda Ambiental na Administração Pública, “....embora 

não tenha obrigatoriedade legal, tem sido difundida e recomendada para os entes da 

administração pública” (KRUGER et al., 2011, p. 45).  

Isto, tanto por parte do próprio MMA, cuja recomendação se fundamenta 

“...por se tratar de questões que envolvem o uso racional de recursos naturais e 

bens públicos; a gestão adequada dos resíduos; a qualidade de vida no ambiente de 

trabalho; as licitações sustentáveis; e a promoção da sensibilização e capacitação” 

(LUIZ et al., 2013, p. 55); quanto por parte dos órgãos de controle, o que se pode 

observar da leitura dos seguintes excertos do Acórdão nº 1.752/11 – Plenário do 

TCU: 

 
Acórdão: 
(...) 
9.4. recomendar ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e à Eletrobras, no que lhe competem, 
que: 
9.4.1. ampliem a divulgação de seus respectivos programas – A3P, PEG e 
Procel EPP – perante a Administração Pública Federal, informando sobre o 
apoio prestado e sobre a existência de banco de dados contendo boas 
práticas bem como disponibilizem links de acesso, em suas respectivas 
páginas na internet, dos outros dois programas de apoio e de outros sites 
com informações sobre práticas sustentáveis; 
(...) 
9.8. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que 
incentive os órgãos e instituições públicas federais a adotarem um modelo 
de gestão organizacional estruturado na implementação de ações 
voltadas ao uso racional de recursos naturais, a exemplo das 
orientações fornecidas pelos Programas A3P, PEG e Procel EPP (sem 
grifos no original) (TCU, 2011). 

 

1.5.1.6 Dos objetivos e eixos temáticos da A3P 

 

 Consoante anteriormente enunciado, a A3P tem por objetivo maior “...a 

revisão dos padrões de produção e consumo e a adoção de novos referenciais de 

sustentabilidade ambiental nas instituições da administração pública” (MMA, 2009, p. 

30); podendo este ser descrito por meio da enumeração das seguintes finalidades: 

 
Sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais; 
Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de gastos 
institucionais; 
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Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e para a 
adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da 
administração pública; 
Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela 
execução das atividades de caráter administrativo e operacional; 
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida (MMA, 2009, p. 33). 
 

 A fim de alcançar as referidas finalidades, a Agenda Ambiental na 

Administração Pública foi estruturada em cinco eixos temáticos prioritários, “que 

buscam a reflexão e a mudança de atitude no dia a dia das rotinas e atividades das 

instituições” (LOPES e MOURA, 2015, p. 139), perquiridos por meio da adoção da 

chamada política dos 5 R’s: repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar 

consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos, quais sejam: 

a) uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 

b) gestão adequada dos resíduos gerados;  

c) qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

d) sensibilização e capacitação dos servidores; 

e) licitações sustentáveis (MMA, 2009). 

Em síntese, portanto, consoante propugnado por Lopes e Moura: 

 
A A3P é um programa amplo que busca inserir nas instituições ações 
voltadas para a responsabilidade socioambiental numa perspectiva mais 
profunda, pois se preocupa não apenas com a racionalização dos recursos, 
mas também com as pessoas que fazem parte da instituição. Nesse 
sentido, o objetivo é promover uma nova postura que esteja alinhada com 
os valores da sustentabilidade (LOPES; MOURA, 2015, p. 140). 
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2 METODOLOGIA 

 

Delimitação da Pesquisa 

 

 A fim de avaliar se os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos 

arts. 4º, 5º e 6º da Instrução Normativa nº 01/10 – MPOG, que dispõe sobre compras 

públicas, vêm sendo aplicados pelas instituições em seus editais de licitação, 

definiu-se pela estratégia “estudo de caso” para realizar esta análise.  

 A instituição elencada para a análise foi a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR); eleição esta que se justifica por se tratar de instituição pública federal, a 

qual, na qualidade de autarquia, sujeita-se ao referido ato regulamentar, além de 

disponibilizar publicamente todos os seus processos de aquisições. 

 No que diz respeito ao exame dos referidos critérios de sustentabilidade 

ambiental, adotou-se como amostra os editais de licitação que foram divulgados no 

Diário Oficial da União (DOU) nos últimos 05 (cinco) anos, mais precisamente o 

período entre 01 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2020. Considerou-se 

sempre a data da primeira publicação; e, que tenham sido divulgados no Portal de 

Compras do Governo Federal - https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.  

 

2.1.1 A Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

 A Universidade Federal do Paraná (UFPR), consoante informações 

disponibilizadas em seu sítio oficial, é a “... mais antiga universidade do Brasil...” 

(Portal UFPR, [s.d.], on-line.), sendo oportuno, então, fazer menção ao breve 

histórico nele contido, conforme segue: 

 

Sonho antigo, em 1892, o político Rocha Pombo lança, na Praça Ouvidor 

Pardinho, a pedra fundamental de uma futura universidade. Mas, devido à 

instabilidade gerada pela Revolução Federalista que ocorria no Sul do Brasil 

em função da divergência entre as elites federalistas e republicanas, o 

projeto não foi adiante. 

Foi apenas em 1912, quando avaliou-se que o Paraná precisava de mais 

profissionais qualificados, iniciou um movimento pró-Universidade do 

Paraná. Nessa época, as lideranças políticas também se mobilizaram em 

prol da criação da universidade. 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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No dia 19 de dezembro de 1912, Victor Ferreira do Amaral e Silva liderou a 

criação efetiva da Universidade do Paraná. Era uma época de progresso da 

economia paranaense, devido à abundante produção e ao próspero 

comércio da erva-mate. “O dia 19 de dezembro representou a emancipação 

política do Estado e deve também representar sua emancipação 

intelectual”, afirmou Victor Ferreira do Amaral. 

Em 1913, a universidade começou a funcionar como instituição particular. 

Os primeiros cursos ofertados foram Ciências Jurídicas e Sociais; 

Engenharia; Medicina e Cirurgia; Comércio; Odontologia; Farmácia e 

Obstetrícia. Após ter fundado a Universidade do Paraná, Victor Ferreira do 

Amaral – que foi também seu primeiro reitor – iniciou com empréstimos a 

construção do prédio central, na Praça Santos Andrade, em terreno doado 

pela prefeitura. 

Com a Primeira Guerra Mundial (1914) vieram a recessão econômica e as 

primeiras dificuldades. Dentre elas uma lei que determinava o fechamento 

das universidades particulares, numa tentativa do Governo Federal de 

centralizar o poder sob as instituições de ensino superior. 

No Paraná era necessário então criar alternativas para evitar o fechamento 

da universidade. A forma encontrada na época para adequar-se à lei e 

continuar funcionando foi desmembrar a Instituição em faculdades 

autônomas, cada qual reconhecida individualmente pelo governo. Durante 

cerca de 30 anos buscou-se restaurar a universidade, objetivo alcançado no 

fim da década de 40, quando as faculdades existentes, acrescidas da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, foram reunidas como a 

Universidade do Paraná. Para essa unificação foi fundamental o apoio da 

imprensa e da comunidade paranaense. 

Restaurada a universidade, em 1946 iniciou-se a batalha pela sua 

federalização. Flávio Suplicy de Lacerda, reitor à época, mobilizou as 

lideranças do Estado e, em 1950, passou a chamar-se Universidade 

Federal do Paraná, uma instituição pública e gratuita. Adotou-se o tripé 

Ensino, Pesquisa e Extensão, norteando as atividades da universidade em 

direção ao desenvolvimento da comunidade em que está inserida. 

Com sua federalização, a instituição passou por uma fase de expansão. A 

construção do Hospital de Clínicas (1953), do Complexo da Reitoria (1958) 

e do Centro Politécnico (1961) representaram sua consolidação. 

São 100 anos de história, marcada por perseverança e resistência. A UFPR 

é a maior criação da cultura paranaense, tendo sido eleita símbolo de 

Curitiba. Fruto da audácia de seus criadores, a UFPR é a mais antiga 

universidade do Brasil e motivo de orgulho para todos os paranaenses 

(Portal UFPR, [s.d.], on-line.). 
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 N’outro giro, no que diz respeito à natureza jurídica da instituição, esta, de 

acordo com o disposto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 1.254/50, constitui-se em 

estabelecimento de ensino diretamente mantido pela União e, categoriza-se, nos 

termos do art. 1º de seu Estatuto, como sendo “autarquia de regime especial com 

autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar”. 

 Sendo, pois, categorizada como autarquia federal, a UFPR se sujeita aos 

ditames da Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG), uma vez que de acordo com o 

assentado em sua ementa, esta dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, além de dar outras 

providências. 

 

Tipo de Pesquisa 

 

Considerando que por meio da pesquisa qualitativa “Busca-se compreender, 

com base em dados qualificáveis, a realidade de determinados fenômenos...” 

(SILVA, 2014, p. 20), está-se diante de trabalho assim categorizado na medida em 

que se objetiva a compreensão relativamente à previsão de critérios de 

sustentabilidade ambiental em editais de licitação, por meio da qualificação de tais 

dados, sem que haja uma desmedida preocupação com a quantificação numérica; 

mas, antes, seu enfoque é um aprofundamento dos conhecimentos relativamente à 

temática estudada (SILVEIRA; CÓRDOVA 2009). 

Em pesquisas desta natureza, portanto, “O objetivo da amostra é de produzir 

informações aprofundadas e ilustrativas” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32) 

relativamente às variáveis estudadas; contrapondo-se, portanto, às pesquisas 

quantitativas, nas quais, por meio emprego de instrumentos estatísticos, objetiva-se 

mensurar as relações entre as variáveis avaliadas (ZANELLA, 2013). 

As variáveis estudadas, quais sejam, os critérios de sustentabilidade 

ambiental e os editais de licitação, foram avaliadas por meio de estudo de caso, 

compreendido como sendo o “....estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2002, 

p. 54), que “Visa à investigação de um caso específico, bem delimitado, 

contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca 

circunstanciada de informações” (VENTURA, 2007, p. 384); oportunizando-se, 
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assim, “...que um aspecto de um problema seja estudado em profundidade dentro de 

um período de tempo limitado” (VENTURA, 2007, p. 385). 

Nas palavras de Robert K. Yin, a seu turno, um estudo de caso é:  

 
... uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 
dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre 
o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (destaques no 
original) (YIN, 2001, p. 32) 
 

Para Ângela Mara de Barros Lara e Adão Aparecido Molina, por sua vez, 

estudo de caso pode ser compreendido como “...uma categoria de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente” (LARA; MOLINA, 2011, p. 

132). 

Assim sendo, no presente trabalho o estudo de caso teve guarida com vistas 

a se avaliar, de forma aprofundada, a presença da variável critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental na amostra selecionada de editais de licitação, ao longo 

dos anos analisados bem como, a partir da segmentação dos diversos objetos 

licitados. 

No que diz respeito aos objetivos a serem alcançados, a presente pesquisa 

detém caráter exploratório, eis que pretendeu proporcionar ao leitor, maior 

familiaridade relativamente ao problema de pesquisa estudado (GIL, 2010). 

Podendo, ainda, ser categorizada também como descritiva, ante à sua finalidade de 

identificar, se os critérios de sustentabilidade ambiental disciplinados no bojo do 

referido comando normativo foram efetivamente demandados daqueles que 

contratam com o poder público, por meio de disciplina específica nos 

correspondentes editais de licitação.  

No que diz respeito ao ambiente de pesquisa, tratou-se de pesquisa 

bibliográfica e documental, não havendo, portanto, intervenção por parte do 

pesquisador, relativamente ao objeto de pesquisa, assim conformadas:  

a) pesquisa bibliográfica: com vistas à prospecção de estudos anteriores que 

eventualmente tenham enfrentado o problema de pesquisa a ser examinado;  

b) pesquisa documental: com vistas à apuração dos dados dispostos nos 

editais de licitação da instituição pública federal selecionada para análise. Com 

efeito:  

Praticamente toda pesquisa acadêmica requer em algum momento a 
realização de trabalho que pode ser caracterizado como pesquisa 
bibliográfica. Tanto é que, na maioria das teses e dissertações 
desenvolvidas atualmente, um capítulo ou seção é dedicado à revisão 
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bibliográfica, que é elaborada com o propósito de fornecer fundamentação 
teórica ao trabalho, bem como a identificação do estágio atual do 
conhecimento referente ao tema (GIL, 2010, p. 29-30). 
 

 Ao passo que, no que diz respeito à pesquisa documental, apesar desta, tal 

qual a pesquisa bibliográfica, ter utilizado dados previamente existentes (GIL, 2010); 

tais ambientes de pesquisa se diferenciam entre si, na medida em que, de um lado, 

esta última “...fundamentou-se em material elaborado por autores com o propósito 

específico de ser lido por públicos específicos” (GIL, 2010, p. 30); e, de outro lado, 

aquela primeira, “...valeu-se de toda sorte de documentos, elaborados com 

finalidades diversas...” (GIL, 2010, p. 30).  

 

Coleta e Análise de Dados 

 

O levantamento de dados foi sucedido da análise de conteúdo, e da 

realização de estudo comparativo relativamente aos materiais levantados; sendo 

que, relativamente a cada um dos objetos específicos propostos, as respectivas 

coletas e análise de dados foram procedidas, conforme segue. 

 

2.1.2 Análise de editais quanto à menção à Instrução Normativa nº 01/10 - MPOG 

(1º objetivo específico): 

 

 A correspondente coleta de dados foi assim procedida: coleta de dados 

secundários junto às minutas de editais de licitação (incluindo seus respectivos 

anexos quando existentes, a exemplo de termos de referência, estudos preliminares, 

projetos básicos e minutas de contratos), que tenham sido divulgados pela UFPR 

junto ao Portal de Compras do Governo Federal - 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, ao longo dos anos de 2016 a 2020, e 

cuja íntegra esteja acessível para leitura, aqui compreendida como a disponibilidade 

não apenas do corpo principal do ato convocatório, como também de seus 

correspondentes anexos, se houver, como é o caso do termo de referência e do 

projeto básico. 

  No que concerne à pesquisa de editais no referido portal, esta foi procedida, 

dentre outros critérios, pelo parâmetro de qual é o órgão/entidade promotor da 

licitação; sendo tais órgãos/entidades identificados por meio das chamadas 

Unidades Administrativas de Serviços Gerais (UASG) (SILVA, 2009). 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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  Por oportuno, convém comentar, que “cada órgão pode ter 1 ou mais UASG, 

a depender do histórico de fusões com outros órgãos ou outras mudanças 

administrativas” (MPDG, 2018, p. 13); cumprindo, pois, contextualizar, neste 

diapasão, que a UASG que identifica a UFPR é a de nº 153079. 

Ademais, considerando a plêiade de objetos que podem ser contratados via 

licitação, a seleção de editais considerou, tão somente, aqueles que tinham sido 

contemplados pela disciplina dos artigos 4º, 5 º e 6º da Instrução Normativa nº 01/10 

(MPOG), ou seja, a contratação de obras e serviços de engenharia, juntamente com 

a aquisição de bens e a contratação de serviços em geral. 

 Com efeito, a fim de delimitar de modo preciso o alcance da amostra a ser 

considerada, especificamente no que tange à prestação de serviços, adotou-se no 

presente estudo, a seguinte conceituação apresentada por Marçal Justen Filho: 

 
Rigorosamente, a expressão serviço pode ser utilizada como um gênero, 
para abranger diversas espécies entre as quais se encontra, inclusive, a 
figura da obra. Sob esse enfoque, o serviço consiste no objeto de uma 
obrigação de fazer, que impõe a um sujeito o dever de aplicar os seus 
esforços, os seus recursos intelectuais e a sua atuação física para 
desempenhar certa atividade, envolvendo ou não a utilização de 
instrumentos, materiais e o trabalho de terceiros. Para os fins da Lei 
8.666/93, pode-se conceituar serviço, numa acepção ampla, como a 
prestação por pessoa física ou jurídica de esforço humano (físico-
intelectual), produtor de utilidade (material ou imaterial), sem vínculo 
empregatício, com emprego ou não de materiais, com ajuda ou não de 
maquinário (sem grifos no original) (JUSTEN FILHO, 2019, p. 183). 
 

  Por corolário, apenas se reputou tendo por objeto a prestação de serviços, 

aquelas tratativas que tinham por escopo o desempenho de atividade que 

demandou esforço humano, com cessão de mão de obra (com regime de dedicação 

de exclusiva ou não). 

 Por conseguinte não foram consideradas como tal, aquelas contratações 

cujo objeto foi a locação de bens (móveis ou imóveis) (quando esta for o 

objeto/obrigação principal da contratação, leia-se), a concessão, permissão ou 

autorização de uso dos mesmos, além do seguro de bens ou pessoas, planos de 

saúde e assemelhados; juntamente com o acesso à internet e telefonia, bem como, 

as avenças voltadas ao licenciamento de uso de softwares, além de outras soluções 

de Tecnologia da Informação (TI), sem cessão de mão de obra. 

 E, por derradeiro, ainda tratando dos critérios que foram observados para a 

seleção dos editais de licitação, considerou-se todos os instrumentos convocatórios 

divulgados ao longo do lapso temporal anteriormente referenciado, 
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independentemente do desfecho do correspondente processo licitatório: 

homologação seguida da formalização da correspondente contratação (ou da 

assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme for o caso), anulação, 

revogação e, ainda, fracasso ou deserção. 

 Considere-se, então, neste contexto, que: 

 
A anulação corresponde ao reconhecimento pela própria Administração do 
vício do ato administrativo, desfazendo-o e a seus efeitos (acaso 
existentes). Já a revogação consiste no desfazimento do ato porque 
reputado inconveniente e inadequado à satisfação das funções atribuídas 
ao Estado (JUSTEN FILHO, 2019, p. 1.121). 
 

 Licitação deserta, a seu turno, há que ser compreendida como aquela na 

qual não comparece nenhum interessado; e, licitação fracassada, por fim, aquela na 

qual apesar de terem aparecido interessados, nenhum deles tenha atendido aos 

requisitos do edital, quer no que tange às propostas comerciais, quer relativamente 

às condições de habilitação (GUIMARÃES, 2013). 

 Com efeito, ainda no que diz respeito ao levantamento dos dados, além de 

uma análise global relativamente aos cinco anos analisados, igualmente se 

procedeu a um exame anual dos editais de licitação, a fim de se apresentar o 

panorama correspondente à previsão de critérios de sustentabilidade ambiental ao 

longo dos anos, bem como, a partir da repartição dos instrumentos convocatórios 

em blocos anuais, estes foram internamente segmentados de acordo com a 

natureza do objeto licitado, com vistas a se verificar se esta, juntamente com a 

respectiva diretriz da Instrução Normativa nº 01/10 MPOG eram relevantes ou não 

no que pertine à previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

Tendo em vista os referidos parâmetros, estando-se diante dos editais 

selecionados, bem como, de posse dos respectivos dados coletados, procedeu-se à 

catalogação de seu conteúdo, no que se inclui a definição de regras de 

enumeração1, para os fins do atingimento do objetivo em exame.  

Neste diapasão, então, a fim de se delimitar quais editais de licitação 

continham menção à Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG), deliberou-se por utilizar 

como buscador ao longo do texto das minutas editalícias, as expressões “instrução 

normativa” e “01”; sendo imperioso esclarecer, neste talante, que para o alcance do 

objetivo ora explicitado, a “mera” remissão à Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG), 

 
1 “Por exemplo: presença de elementos; ausência de elementos; frequência com que uma unidade 
aparece; intensidade (que pode ser medida pelo tempo do verbo, adjetivos, advérbios, etc.); ordem 
de aparição; e co-ocorrência.” (GIL, 2010, p. 68). 
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por se assim dizer, será bastante e suficiente; não sendo necessário que, para ser 

considerado para a consecução do segundo objeto específico adiante explicitado, o 

edital contenha detalhamento relativamente aos critérios de sustentabilidade 

ambiental a serem observados; sendo este exame, por sua vez, o mote do segundo 

objetivo específico, adiante delimitado.  

 

2.1.3 Análise de editais quanto à aplicação de critérios de sustentabilidade ambiental 

(2º objetivo específico):  

  

 A correspondente coleta de dados foi assim procedida: uma vez 

identificados os editais que contemplam menção à Instrução Normativa nº 01/10 

(MPOG), a fim de se determinar, dentre eles, quais também continham critérios 

objetivos de sustentabilidade ambiental, voltou-se, uma vez mais, ao seu texto, 

deliberando-se por utilizar, nesta assentada, como buscador ao longo das minutas 

editalícias, a expressão “sustentabilidade”, juntamente com o teor da redação dos 

artigos 4º a 6º do referido ato regulamentar. 

Depois, de posse dos dados coletados, foi possível inferir se os editais de 

licitação se limitavam apenas à remissão formal à Instrução Normativa nº 01/10 

(MPOG) ou, então, se efetivamente estabeleciam critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental a serem observados. 

N’outro giro, no que diz respeito à verificação, dentre os editais nos quais 

não havia menção ao normativo, aqueles que continham critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental, a correspondente coleta de dados foi assim procedida: a 

fim de se determinar, dentre os editais de licitação que apesar de não contemplarem 

menção à Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG) apresentavam critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental, voltou-se ao seu texto, adotando-se como buscador ao 

longo das minutas editalícias, a expressão “sustentabilidade”, juntamente com o teor 

da redação dos artigos 4º a 6º da Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG). 

Derradeiramente, de posse dos dados coletados, tornou-se possível inferir 

se a remissão à Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG) se constitui ou não em 

condição sine qua non à estipulação de critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental a serem observados por aqueles que pretendem ser contratados pelos 

órgãos e entidades integrantes da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 
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 Criação de produto técnico - vídeos instrucionais (3º objetivo específico): 

 

Por fim, como contribuição aos estudos sobre o tema pesquisado, a partir de 

um recorte de elementos essenciais do presente trabalho, elaborou-se dois vídeos 

instrucionais, contendo importantes noções sobre a compreensão devida à temática 

do desenvolvimento sustentável, bem como relativamente às licitações sustentáveis. 

O primeiro vídeo instrucional, com duração de aproximadamente 10 (dez) 

minutos, e que foi apresentado para a banca, por ocasião da defesa desta 

dissertação, abordou notadamente os seguintes aspectos: 

• Evolução histórica do desenvolvimento sustentável; 

• Relação entre as licitações sustentáveis e a meta nº 12.7 do ODS nº 

12; 

E, o segundo vídeo instrucional, por sua vez, com duração de 

aproximadamente 17 (dezessete) minutos, contemplou os seguintes 

vieses:  

• Breve retrospecto histórico-normativo das licitações sustentáveis no 

território nacional; 

•  Apresentação de definições da temática na senda doutrinária; 

• Apresentação dos procedimentos adotados para a seleção dos editais 

analisados; 

• Indicação das expectativas com relação ao futuro das licitações 

sustentáveis no Brasil. 

O produto técnico criado se manterá disponível no website do ISAE 

(https://isaebrasil.com.br/mestrado/). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Panorama geral dos editais analisados. 

 

Em pesquisa realizada junto ao Portal de Compras do Governo Federal, 

observados os critérios de seleção anteriormente elencados, entre os anos de 2016 

a 2020, foram publicados no DOU 768 (setecentos e sessenta e oito) editais de 

licitação relativos à Universidade Federal do Paraná. 

E, à vista disso, cumpriu determinar, neste universo, sequencialmente, quais 

atos convocatórios continham menção em seu texto (incluindo anexos) à Instrução 

Normativa nº 01/10 (MPOG); adotando-se, para tanto, conforme anteriormente 

enunciado, como buscador, ao longo do texto das minutas editalícias, as expressões 

“instrução normativa” e “01”; exame este, após o qual, identificou-se que 564 

(quinhentos e sessenta e quatro) editais fizeram menção à Instrução Normativa 

01/10 (MPOG), ou seja, 73,43% do universo de instrumentos convocatórios.  

Dos 564 (quinhentos e sessenta e quatro) editais que contemplam menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG), por sua vez, 548 (quinhentos e quarenta e oito) 

editais contêm critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados, 

ou seja, 97,16%, o que equivale a 71,35% do universo total de editais analisados . 

Paralelamente a isso, do total de 768 (setecentos e sessenta e oito) editais 

analisados, 29 (vinte e nove) editais apesar de não conterem menção à Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG), contêm critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a 

serem observados, ou seja, a diminuta marca de 3,77%. O referido panorama foi 

sintetizado no Gráfico 1. 

Da análise procedida, portanto, enfeixam-se as seguintes conclusões:  

1ª) a maioria dos editais que continha menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG), também contemplava critérios objetivos de sustentabilidade ambiental;  

2ª) nem todos editais que continham menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG), também contemplavam critérios objetivos de sustentabilidade ambiental;  

3ª) alguns editais, ainda que poucos, apesar de não conterem menção ao 

referido normativo, contemplaram critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; 

4ª) é possível afirmar que, ao longo dos anos avaliados, a menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG) não se constituiu em condição indispensável 
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para que os respectivos atos convocatórios contemplassem critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental. 

 

GRÁFICO 1 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS ENTRE 2016 E 2020. 

 
 

FONTE: A autora (2021) 

 

Uma vez descortinado o cenário amplo relativamente aos editais analisados, 

aqui compreendido como aquele que engloba todos os instrumentos convocatórios 

selecionados ao longo dos 05 (cinco) anos analisados, passou-se ao exame das 

minutas editalícias e respectivos anexos utilizando recortes anuais, conforme segue. 

 

Análise anual dos editais. 

 

3.1.1 Editais relativos a 2016. 

 

Em pesquisa realizada junto ao Portal de Compras do Governo Federal, 

observados os critérios de seleção anteriormente elencados, ao longo do ano de 

2016, foram publicados no DOU 160 (cento e sessenta) editais de licitação, cujo 

detalhamento se remete ao Apêndice 1 deste trabalho. 

E, à vista disso, cumpriu-nos determinar, neste universo, sequencialmente, 

quais atos convocatórios continham menção em seu texto (incluindo anexos) à 
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Instrução Normativa nº 01/10 (MPOG). Identificou-se que 87 (oitenta e sete) editais 

contemplam menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), ou seja, 54,37% do 

universo de instrumentos convocatórios levantados. Destes 87 (oitenta e sete) 

editais que mencionavam a Instrução Normativa 01/10 (MPOG), todos continham 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados; o que equivale 

a 54,37% do universo total de editais analisados (Gráfico 2). 

 N’outro giro, do total de 160 (cento e sessenta) editais analisados, 11 (onze) 

editais apesar de não conterem menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), 

contêm critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados, ou 

seja, apenas 6,87% (Gráfico 2). 

 

GRÁFICO 2 - LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2016. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Da análise procedida, portanto, enfeixam-se as seguintes conclusões:  

1ª) pouco mais da metade dos editais analisados contemplaram critérios 

objetivos de sustentabilidade ambiental;  

2ª) todos os editais que continham menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG), também contemplaram critérios objetivos de sustentabilidade ambiental;  

3ª) alguns editais, ainda que poucos, apesar de não conterem menção ao 

referido normativo, aplicaram critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; 

4ª) com base nisso é possível afirmar que a menção à Instrução Normativa 

01/10 (MPOG) não se constituiu, ao longo do ano de 2016, em condição 
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indispensável para que os respectivos atos convocatórios contemplassem critérios 

objetivos de sustentabilidade ambiental. 

 

Editais relativos a 2016 segmentados por objeto. 

 

De posse dos dados relativos ao ano de 2016, procedeu-se à catalogação 

dos editais selecionados, de acordo com o objeto licitado, nas seguintes categorias: 

fornecimento de bens, prestação de serviços, serviços de engenharia e execução de 

obras; classificação esta, procedida com vistas a se observar se em uma ou mais 

subcategorias se verificou, nos respectivos instrumentos convocatórios, quantitativo 

maior relativamente à menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG) e à previsão de 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; ao que se obtiveram os resultados 

sintetizados no gráfico abaixo reproduzido (ver Gráfico 3). 

Da análise procedida, portanto, enfeixam-se as seguintes conclusões:  

1ª) os editais nos quais mais se verificou menção à Instrução Normativa 

01/10 (MPOG) e, cumulativamente, a previsão de critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental, foram os de fornecimento de bens, no caso, 86 (oitenta e 

seis editais), representando um importe de 76, 10% entre os editais de fornecimento 

de bens, bem como, de 53,75% do total de editais analisados. 

Neste diapasão, aliás, em uma análise comparativa, apenas 2,94% dos 

editais de prestação de serviços contemplaram menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG) e critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; sendo que no que diz 

respeito aos atos convocatórios voltados à contratação da prestação de serviços de 

engenharia e à execução de obras, nenhum se subsumiu ao presente critério de 

seleção. 
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GRÁFICO 3 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2016 SEGMENTADOS POR 
OBJETO. 

  
 

FONTE: A autora (2021) 

 

2ª) o maior número de editais nos quais não se verificou menção à Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) e nem previsão de critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental, foi relativo àqueles que tinham por objeto a prestação de serviços, no 

caso, 31 (trinta e um) editais, representando um importe de 19,37% do total de 

editais analisados. 

Referidos resultados, portanto, contrapõem-se às diretrizes da Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG), na medida em que, de um lado, seu art. 5º, ao tratar do 

fornecimento de bens dispõe que os “órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional, (...) poderão exigir” (sem grifos no original) 

determinados critérios de sustentabilidade ambiental; e, de outro lado, seu art. 6º, ao 

tratar da prestação de serviços estabelece que “Os editais (...) deverão prever que 

as empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na 

execução dos serviços, quando couber” (sem grifos no original).  

Isto porque, as referidas disposições, a princípio, potencialmente 

resultariam, a uma, em um maior número de editais de prestação de serviços que 

previsse menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG) e critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental, ante ao dever instituído pelo normativo; e, a outra, um 
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maior número de editais de fornecimento de bens que não os previsse, face à “mera” 

faculdade relativamente a tal mister cominada pelo comando normativo respectivo; o 

que não se verificou na prática, portanto. 

3ª) O art. 4º da Instrução Normativa 01/10 (MPOG) prevê que “as 

especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação 

de obras e serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à economia da 

manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e 

água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 

ambiental” (sem grifos no original); ausência de discricionariedade esta, que se 

reflete tanto no fato de todos os editais de obras em 2016 terem contemplado 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; ressalvada a ausência de menção 

textual ao referido ato regulamentar, quanto no fato de a maioria dos editais de 

prestação de serviços de engenharia, no caso 60% dos editais selecionados, terem 

contemplado os referidos critérios, em que pese igual lacuna quanto à remissão 

textual à Instrução Normativa 01/10 (MPOG). 

Dito isso, sequencialmente, cumpre-nos avaliar os editais publicados no 

DOU pela UFPR durante o ano de 2017, conforme segue. 

 

3.1.2 Editais relativos a 2017. 

 

Durante o ano de 2017, foram divulgados pela UFPR 136 (cento e trinta e 

seis) editais de licitação, cujo detalhamento se remete ao Apêndice 2 deste trabalho. 

O Gráfico 4 apresenta o comportamento para o respectivo ano. 

Deste total de 136 (cento e trinta e seis) editais de licitação, 67 (sessenta e 

sete) editais contemplam menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), ou seja, 

49,26% do universo de instrumentos convocatórios levantados. Destes 67 (sessenta 

e sete) editais que contemplam menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), por 

sua vez, todos contêm critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem 

observados; o que equivale a 49,26% do universo total de editais analisados 

(Gráfico 4). 

 N’outro giro, do total de 136 (cento e trinta e seis) editais analisados, 06 

(seis) editais apesar de não conterem menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), 

contêm critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados, ou 

seja, apenas 4,41% (Gráfico 4).  
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GRÁFICO 4 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2017. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Da análise procedida, portanto, enfeixam-se as seguintes conclusões:  

1ª) aproximadamente a metade dos editais analisados contemplam critérios 

objetivos de sustentabilidade ambiental;  

2ª) todos os editais que contém menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG), também contemplam critérios objetivos de sustentabilidade ambiental;  

3ª) alguns editais, ainda que poucos, apesar de não conterem menção ao 

referido normativo, contemplam critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; 

4ª) com base na conclusão antecedente é possível afirmar que a menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG) não se constituiu, ao longo do ano de 2017, em 

condição indispensável para que os respectivos atos convocatórios contemplassem 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

 

Editais relativos a 2017 segmentados por objeto. 

 

De posse dos dados relativos ao ano de 2017, procedeu-se à catalogação 

dos editais selecionados, de acordo com o objeto licitado, ao que se obtiveram os 

resultados sintetizados no gráfico 5. 
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GRÁFICO 5 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2017 SEGMENTADOS POR 
OBJETO. 

 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Da análise procedida, portanto, enfeixam-se as seguintes conclusões:  

1ª) os editais nos quais mais se verificou menção à Instrução Normativa 

01/10 (MPOG) e, cumulativamente, a previsão de critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental, foram os de fornecimento de bens, no caso, 65 

(sessenta e cinco) editais, representando um importe de 76,38% entre os editais de 

fornecimento de bens, bem como, de 47,79% do total de editais analisados. 

Neste diapasão, aliás, em uma análise comparativa, nenhum dos editais de 

prestação de serviços, bem como, de serviços de engenharia, contempla menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG) e critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental; sendo que no que diz respeito aos atos convocatórios voltados à 

contratação da execução de obras, 28,57% se subsumiram ao presente critério de 

seleção. 

2ª) o maior número de editais nos quais não se verificou menção à Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) e nem previsão de critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental, foi relativo àqueles que tinham por objeto a prestação de serviços, no 
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caso, 43 (quarenta e três) editais, representando um importe de 31,61% do total de 

editais analisados. 

Referidos resultados, portanto, tais quais os resultados obtidos no ano de 

2016, contrapõem-se às diretrizes dispostas nos arts. 5º e 6º da Instrução Normativa 

01/10 (MPOG). 

3º) A ausência de discricionariedade por parte do art. 4º da Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) relativamente à previsão de critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental nas contratações de obras, reflete-se, tal qual no ano de 

2016, no fato de todos os editais de obras em 2017 terem contemplado critérios 

objetivos de sustentabilidade ambiental; ressalvada a ausência de menção textual 

ao referido ato regulamentar em parcela destes atos convocatórios. 

Ademais, no que diz respeito aos editais de prestação de serviços de 

engenharia, metade deles a despeito de não contemplarem menção textual à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG), contiveram critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental. 

Dito isso, sequencialmente, cumpre-nos avaliar os editais publicados no 

DOU pela UFPR durante o ano de 2018, conforme segue. 

 

3.1.3 Editais relativos a 2018. 

 

 Durante o ano de 2018, foram divulgados pela UFPR 206 (duzentos e seis) 

editais de licitação, cujo detalhamento se remete ao Apêndice 3 deste trabalho. Este 

panorama foi sintetizado no Gráfico 6 . 

Deste total de 206 (duzentos e seis) editais de licitação, 172 (cento e setenta 

e dois) contemplam menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), ou seja, 83,49% 

do universo de instrumentos convocatórios levantados.  

 Destes 172 (cento e setenta e dois) editais que contemplam menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG), por sua vez, todos contêm critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental a serem observados; o que equivale a 83,49% do 

universo total de editais analisados. 

 N’outro giro, do total de 206 (duzentos e seis) editais analisados, 04 (quatro) 

editais apesar de não conterem menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), 

contêm critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados, ou 

seja, apenas 1,94%.  
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GRÁFICO 6 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2018. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Da análise procedida, portanto, enfeixam-se as seguintes conclusões:  

1ª) mais da metade dos editais analisados contemplam critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental;  

2ª) todos os editais que contém menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG), também contemplam critérios objetivos de sustentabilidade ambiental;  

3ª) alguns editais, ainda que poucos, apesar de não conterem menção ao 

referido normativo, contemplam critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; 

4ª) com base na conclusão antecedente é possível afirmar que a menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG) não se constituiu, ao longo do ano de 2018, em 

condição indispensável para que os respectivos atos convocatórios contemplassem 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

 

Editais relativos a 2018 segmentados por objeto. 

 

De posse dos dados relativos ao ano de 2018, procedeu-se à catalogação 

dos editais selecionados, de acordo com o objeto licitado, ao que se obtiveram os 

resultados sintetizados no gráfico 7. 
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GRÁFICO 7 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2018 SEGMENTADOS POR 
OBJETO. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Logo, apresentam-se as seguintes conclusões:  

1ª) os editais nos quais mais se verificou menção à Instrução Normativa 

01/10 (MPOG) e, cumulativamente, a previsão de critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental, foram aqueles voltados à execução de obras, cuja 

totalidade das minutas observou ao presente critério de seleção. 

Neste diapasão, aliás, em uma análise comparativa, dentre os editais de 

fornecimento de bens, 95,78% das minutas contemplavam menção à Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) e a critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; ao 

passo que nenhum dos editais de prestação de serviços, bem como, de serviços de 

engenharia, os contemplava cumulativamente. 

2ª) o maior número de editais nos quais não se verificou menção à Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) e nem previsão de critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental, foi relativo àqueles que tinham por objeto a prestação de serviços, no 

caso, 23 (vinte e três) editais, representando um importe de 11,16% do total de 

editais analisados. 

Referidos resultados, portanto, tais quais os resultados obtidos nos anos de 

2016 e 2017, contrapõem-se às diretrizes dispostas nos arts. 5º e 6º da Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG). 
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3º) A ausência de discricionariedade por parte do art. 4º da Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) relativamente à previsão de critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental nas contratações de obras, reflete-se, tal qual nos anos 

de 2016 e 2017, no fato de todos os editais de obras em 2018 terem contemplado 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; e, neste ano em específico, 

também menção textual ao referido ato regulamentar. 

Ademais, no que diz respeito aos editais de prestação de serviços de 

engenharia, tal qual no ano imediatamente anterior, metade deles a despeito de não 

contemplarem menção textual à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), contiveram 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

Sequencialmente, foram avaliados os editais publicados no DOU pela UFPR 

durante o ano de 2019, conforme segue. 

 

3.1.4 Editais relativos a 2019. 

 

 Durante o ano de 2019, foram divulgados pela UFPR 142 (cento e quarenta 

e dois) editais de licitação, cujo detalhamento se remete ao Apêndice 4 deste 

trabalho. 

Deste total de 142 (cento e quarenta e dois) editais de licitação, 122 (cento e 

vinte e dois) editais contemplam menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), ou 

seja, 85,91% do universo de instrumentos convocatórios levantados. Tal distribuição 

foi sintetizada no Gráfico 8. 

 Destes 122 (cento e vinte e dois) editais que contemplam menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG), por sua vez, 121 (cento e vinte e um) contêm 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados, o que equivale 

a 85,21% do universo total de editais analisados. Ou, dito de outro modo, apenas 01 

(um) edital que contemplou menção ao referido normativo, não contemplou, 

também, critérios objetivos de sustentabilidade ambiental (Gráfico 8). 

 N’outro giro, do total de 142 (cento e quarenta e dois) editais analisados, 03 

(três) editais apesar de não conterem menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), 

contêm critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados, ou 

seja, apenas 2,11% (Gráfico 8).  
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GRÁFICO 8 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2019. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Da análise procedida, obtiveram-se as seguintes conclusões:  

1ª) mais da metade dos editais analisados contemplam critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental;  

2ª) dos editais que contém menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), 

apenas 01 (um) não contempla critérios objetivos de sustentabilidade ambiental;  

3ª) alguns editais, ainda que poucos, apesar de não conterem menção ao 

referido normativo, contemplam critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; 

4ª) com base na conclusão antecedente é possível afirmar que a menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG) não se constituiu, ao longo do ano de 2019, em 

condição indispensável para que os respectivos atos convocatórios contemplassem 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

 

Editais relativos a 2019 segmentados por objeto. 

 

De posse dos dados relativos ao ano de 2019, procedeu-se à catalogação 

dos editais selecionados, de acordo com o objeto licitado, ao que se obtiveram os 

resultados sintetizados no gráfico abaixo reproduzido (Gráfico 9). 

Como conclusões, se apresenta:  

1ª) os editais nos quais mais se verificou menção à Instrução Normativa 

01/10 (MPOG) e, cumulativamente, a previsão de critérios objetivos de 
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sustentabilidade ambiental, tal qual no ano imediatamente anterior, foram aqueles 

voltados à execução de obras, cuja totalidade das minutas observou ao presente 

critério de seleção. 

Em uma análise comparativa, dentre os editais de fornecimento de bens, 

98,18% das minutas contemplavam menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG) e 

a critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; ao passo que em se tratando dos 

editais de prestação de serviços 11,11% atenderam a este critério de seleção; e, no 

que diz respeito aos editais de prestação de serviços de engenharia, por sua vez, 

57,14% assim se apresentaram. 

2ª) o maior número de editais nos quais não se verificou menção à Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) e nem previsão de critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental, foi relativo àqueles que tinham por objeto a prestação de serviços, no 

caso, 14 (catorze) editais, representando um importe de 9,85% do total de editais 

analisados. 

Referidos resultados, portanto, tais quais os resultados obtidos nos anos de 

2016, 2017 e 2018, contrapõem-se às diretrizes dispostas nos arts. 5º e 6º da 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG). 

 

GRÁFICO 9 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2018 SEGMENTADOS POR 
OBJETO. 

 

FONTE: A autora (2021) 
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3º) A ausência de discricionariedade por parte do art. 4º da Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) relativamente à previsão de critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental nas contratações de obras, reflete-se, tal qual nos anos 

de 2016, 2017 e 2018, no fato de todos os editais de obras em 2019 terem 

contemplado critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; e, neste ano, de modo 

simétrico ao verificado no ano anterior, também menção textual ao referido ato 

regulamentar. 

A seguir, foram avaliados os editais publicados no último ano de análise -  

2020. 

 

3.1.5 Editais relativos a 2020. 

 

 Durante o ano de 2020, foram divulgados pela UFPR 123 (cento e vinte e 

três) editais de licitação, cujo detalhamento se remete ao Apêndice 5 deste trabalho. 

Deste total de 123 (cento e vinte e três) editais de licitação, 117 (cento e 

dezessete) editais contemplam menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), ou 

seja, 95,12% do universo de instrumentos convocatórios levantados. Destes 117 

(cento e dezessete) editais que contemplam menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG), por sua vez, 102 (cento e dois) contêm critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental a serem observados (Ver Gráfico 10), o que equivale a 

82,92% do total de editais analisados. 

 N’outro giro, do total de 123 (cento e vinte e três) editais analisados, 05 

(cinco) editais apesar de não conterem menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG), contêm critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem 

observados, ou seja, apenas 4,06% (Gráfico 10).  

Da análise procedida, portanto, enfeixam-se as seguintes conclusões:  

1ª) mais da metade dos editais analisados contemplam critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental;  

2ª) nem todos os editais que contém menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG), também contemplam critérios objetivos de sustentabilidade ambiental;  

3ª) alguns editais, ainda que poucos, apesar de não conterem menção ao 

referido normativo, contemplam critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; 

4ª) com base na conclusão antecedente é possível afirmar que a menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG) não se constituiu, ao longo do ano de 2020, em 
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condição indispensável para que os respectivos atos convocatórios contemplassem 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

 

GRÁFICO 10 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2020. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Editais relativos a 2020 segmentados por objeto. 

 

De posse dos dados relativos ao ano de 2020, procedeu-se à catalogação 

dos editais selecionados, de acordo com o objeto licitado, ao que se obtiveram os 

resultados sintetizados no gráfico abaixo reproduzido (Gráfico 11). 

Da análise procedida, portanto, enfeixam-se as seguintes conclusões:  

1ª) tanto nos editais voltados à execução de obras, quanto naqueles que 

tinham por objeto a prestação de serviços de engenharia, verificou-se, na sua 

totalidade, menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG) e, cumulativamente, a 

previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

Neste diapasão, aliás, em uma análise comparativa, dentre os editais de 

fornecimento de bens, 97,46% das minutas contemplavam menção à Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) e a critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; ao 

passo que em se tratando dos editais de prestação de serviços 24% atenderam a 

este critério de seleção. 

2ª) o maior número de editais nos quais não se verificou menção à Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) e nem previsão de critérios objetivos de sustentabilidade 
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ambiental, foi relativo àqueles que tinham por objeto a prestação de serviços, no 

caso, 01 (um) edital, representando um importe de 0,81% do total de editais 

analisados. 

Resultados estes, tais quais os resultados obtidos nos anos de 2016, 2017, 

2018 e 2019, contrapõem-se às diretrizes dispostas nos arts. 5º e 6º da Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG). 

3º) A ausência de discricionariedade por parte do art. 4º da Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) relativamente à previsão de critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental nas contratações de obras, reflete-se, tal qual nos anos 

de 2016, 2017, 2018 e 2019, no fato de todos os editais de obras em 2020 terem 

contemplado critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; e, neste ano, do 

mesmo modo que nos anos 2018 e 2019, também menção textual ao referido ato 

regulamentar. 

 

GRÁFICO 11 - EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS EM 2020 SEGMENTADOS POR 
OBJETO. 

 

Fonte: a autora (2021) 

 

De posse dos dados relativos a cada um dos anos analisados, apresentar-

se-á, sequencialmente, gráfico comparativo entre os anos, no que pertine à menção 

à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), bem como à menção a critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental. 
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Panorama comparativo entre os anos analisados 2016 - 2020. 

 

A partir dos dados obtidos no item anterior, procedeu-se ao comparativo das 

informações relativas a cada um dos anos analisados; apuração esta, sintetizada no 

gráfico 12. 

 

GRÁFICO 12 - COMPARATIVO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DA UFPR PUBLICADOS ENTRE 
2016 E 2020. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Interpretando-se o gráfico 12, alinham-se as conclusões que se seguem: 

1ª) 2018 foi o ano com o maior número de editais que contemplaram 

menção à  Instrução Normativa 01/10 (MPOG), e que também contiveram critérios 

objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados. 

2ª) Após o ápice em 2018 relativamente a tais quesitos, nos anos que o 

sucederam, quais sejam, 2019 e 2020, verificou-se diminuição do número de editais 

que contemplaram menção à  Instrução Normativa 01/10 (MPOG) e, que também 

contiveram critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados. 

3ª) A partir de 2018 todos os editais voltados à contratação da execução de 

obras tanto continham menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), quanto 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 
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4ª) A partir de 2019 observa-se a existência de editais que apesar de 

conterem menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), não contiveram critérios 

objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados; havendo, ainda, um 

elevado aumento no ao de 2020. 

5ª) À exceção do ano de 2016, observa-se relativa constância, no que diz 

respeito ao quantitativo de editais que, apesar de não contemplarem menção à  

Instrução Normativa 01/10 (MPOG), continham critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental a serem observados. 

6ª) E, por fim, no que pertine aos editais que não contemplaram menção à  

Instrução Normativa 01/10 (MPOG), e não continham critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental a serem observados, pôde-se observar expressiva 

diminuição no seu quantitativo. 

7ª) Em que pese 2018 ter sido o ano no qual se observou o maior número de 

editais que, cumulativamente, contemplaram menção à  Instrução Normativa 01/10 

(MPOG) e contiveram critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem 

observados; no que diz respeito aos anos que se seguiram, se de um lado não 

houve um crescimento do número total de editais assim configurado, de outro lado, 

ao considerar-se o número de editais em cada uma das categorias de objetos 

contratados, o que se pôde verificar, à exceção dos editais regentes de fornecimento 

de bens, foi um aumento do quantitativo de atos convocatórios que atendiam a 

ambos os parâmetros de análise, conforme se passa a apresentar nos próximos 

gráficos. 

 

3.1.6 Panorama comparativo entre os anos de acordo com a natureza do objeto 

licitado 

 

Relativamente aos editais regentes de fornecimento de bens, conforme 

enunciado no item anterior, apenas com relação a eles, comparativamente aos 

demais objetos licitados, após o ano de 2018, verificou-se diminuição no que pertine 

ao número de atos convocatórios que, cumulativamente, contemplaram menção à  

Instrução Normativa 01/10 (MPOG) e contiveram critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental a serem observados; contexto este, sintetizado no gráfico 

13. 
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GRÁFICO 13 - COMPARATIVO DOS EDITAIS DE FORNECIMENTO DE BENS PUBLICADOS 
ENTRE 2016 E 2020. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Interpretando-se o gráfico 13, alinham-se as conclusões que se seguem: 

1ª) No que pertine aos editais que não atendiam a nenhum dos parâmetros 

estudados, ou seja, que não continham menção à Instrução Normativa 01/10 

(MPOG), nem contemplavam critérios objetivos de sustentabilidade, percebe-se uma 

diminuição ao longo dos anos estudados, até que o seu quantitativo fosse zerado 

em 2020. 

É possível inferir, portanto, que com o passar do tempo a temática da 

sustentabilidade foi sendo incorporada aos editais de licitação de fornecimento de 

bens da UFPR; evidenciando-se, assim, um avanço no que diz respeito ao 

atingimento do desenvolvimento nacional sustentável como uma das finalidades dos 

certames licitatórios. 

2ª) A seu turno, no que tange aos editais que atenderam aos referidos 

parâmetros, verifica-se crescimento do ano de 2017 para o ano de 2018, 

evidenciando-se, portanto, uma curva de aprendizagem relativamente à 

sustentabilidade neste período, bem como, após isso, observou-se estabilidade 
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relativamente ao quantitativo de editais assim conformados, os quais, aliás, 

mantiveram-se muito próximos de sua totalidade; o que, por sua vez, denota que o 

desenvolvimento nacional sustentável efetivamente foi incorporado como uma das 

finalidades da licitação, por parte da instituição estudada. 

No que diz respeito aos editais regentes da contratação da prestação de 

serviços, por sua vez, a sua evolução ao longo dos anos estudados, no que diz 

respeito ao atendimento dos parâmetros estudados, pode ser verificada no gráfico 

14. 

 

GRÁFICO 14 - COMPARATIVO DOS EDITAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICADOS 
ENTRE 2016 E 2020. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Interpretando-se o gráfico 14, alinham-se as conclusões que se seguem: 

1ª) No que pertine aos editais que não atendiam a nenhum dos parâmetros 

estudados, entre os anos de 2017 a 2019, percebe-se uma diminuição gradual 

relativamente ao seu quantitativo, bem como, verificou-se uma queda expressiva 

neste número do ano de 2019 para o último ano estudado. 

É possível inferir, portanto, que após o ano de 2019 a temática da 

sustentabilidade foi sendo incorporada aos editais de licitação de prestação de 

serviços da UFPR; evidenciando-se, assim, tal qual nos editais de fornecimento de 
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bens, um avanço no que diz respeito ao atingimento do desenvolvimento nacional 

sustentável como uma das finalidades dos certames licitatórios. 

2ª) A seu turno, no que tange aos editais que atenderam aos referidos 

parâmetros, em que pese o seu quantitativo ter sido nulo nos anos de 2017 e 2018, 

percebe-se um aumento gradual no que pertine a este número nos anos de 2019 e 

2020; evidenciando-se, portanto, neste último período, uma curva de aprendizagem 

relativamente à sustentabilidade. 

D’outro tanto, no que concerne aos editais regentes da contratação da 

prestação de serviços de engenharia, o seu correspondente panorama pode ser 

conferido no gráfico 15. 

 

GRÁFICO 15 - COMPARATIVO DOS EDITAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PUBLICADOS ENTRE 2016 E 2020. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Interpretando-se o gráfico 15, alinham-se as conclusões que se seguem: 

1ª) No que pertine aos volume de editais que não atendiam a nenhum dos 

parâmetros estudados, em que pese tenha-se percebido um aumento do ano de 

2016 para 2017, após 2018 se verificou a queda deste número, até que o seu 

quantitativo fosse zerado em 2020. 
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2ª) A seu turno, no que tange aos editais que atenderam aos referidos 

parâmetros, partiu-se de um quantitativo nulo nos anos de 2016 a 2018, para uma 

considerável elevação de seu patamar para 57,1% no ano de 2019, com a posterior 

totalidade dos instrumentos convocatórios vindo tanto a contemplar menção à 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG), quanto a critérios objetivos de sustentabilidade; 

evidenciando-se, portanto, a partir de então, uma curva de aprendizagem 

relativamente à sustentabilidade. 

 Por fim, no que diz respeito aos editais regentes da contratação da execução 

de obras, o respectivo cenário se encontra delineado no gráfico 16. 

 

GRÁFICO 16 - COMPARATIVO DOS EDITAIS DE EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICADOS ENTRE 
2016 E 2020. 

 

FONTE: A autora (2021) 

 

Interpretando-se o gráfico 16, alinham-se as conclusões que se seguem: 

1ª) Ao longo do período estudado, não se verificou a existência de editais 

que não atendessem a ambos os parâmetros em exame. 

2ª) A seu turno, no que tange aos editais que atenderam aos referidos 

parâmetros, partiu-se de um quantitativo nulo no ano de 2016, passando-se por um 

pequeno aumento no ano de 2017; com a posterior totalidade dos instrumentos 

convocatórios, a partir do ano de 2018, vindo tanto a contemplar menção à Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG), quanto a critérios objetivos de sustentabilidade; cenário 
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este, a partir do qual é possível inferir que realmente houve não só uma curva de 

aprendizagem, como também a efetiva incorporação da temática da sustentabilidade 

nos editais de obras, na medida em que se verificou a constância da totalidade dos 

atos convocatórios assim conformados, ao longo dos três últimos anos. 

evidenciando-se, portanto, a partir de então, uma curva de aprendizagem 

relativamente à sustentabilidade. 

  

3.1.7 Do descompasso entre a evolução do desenvolvimento sustentável e as 

licitações sustentáveis. 

 

Em que pese a preocupação com o desenvolvimento sustentável ser uma 

crescente no âmbito acadêmico e corporativo, conforme se pôde observar na 

revisão de literatura, a sua aplicabilidade prática no âmbito das licitações 

sustentáveis não seguiu o mesmo compasso; havendo, inclusive, redução do 

número de editais que contemplavam critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental; considerando-se, neste contexto, o quantitativo total de instrumento 

convocatórios por ano, sem segmentá-los por objeto. 

 

3.1.8 Das razões atreladas ao ato regulamentar em vigor. 

 

 O ato regulamentar considerado para a realização do presente estudo data 

de 2010, sendo que é incontroverso o crescimento com a preocupação quanto ao 

desenvolvimento sustentável desde então. 

 Considerando isso, o cenário de os editais de licitação analisados ainda não 

irem, de fato, ao encontro da busca pelo desenvolvimento sustentável, justifica-se, 

ao menos em parte, ante à obsolescência da norma em apreço. 

 Some-se a isso, o fato de que, ao considerarmos os diversos objetos 

licitados, não se verifica no texto da Instrução Normativa 01/10 (MPOG), linearidade 

no que diz respeito à exigência ou não, em caráter obrigatório, em editais, de 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

Neste diapasão, aliás, tão somente com relação aos editais de obras, nos 

quais se encerra, de forma incondicionada, o dever de previsão relativamente a tais 

critérios, no bojo da Instrução Normativa 01/10 (MPOG), é que efetivamente se 

verificou, a partir de 2018, na sua totalidade, a sua cominação, aqui compreendida 



76 

como aquele que engloba tanto a mera menção textual ao ato regulamentar, quanto 

a previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental.  

O mesmo se diga, aliás, no que diz respeito aos editais que tinham por 

objeto a prestação de serviços de engenharia no ano 2000, último ano de análise. 

Diferentemente, portanto, do que se passa com relação aos editais de 

prestação de serviços, relativamente aos quais, se de um lado o art. 6º da Instrução 

Normativa 01/10 (MPOG) assevera que tais atos convocatórios deverão prever que 

as empresas contratadas adotarão práticas de sustentabilidade na execução dos 

serviços; de outro lado, em sua parte final, dispõe que assim o será apenas “quando 

couber”; evidenciando, portanto, ampla margem para o agir discricionário por parte 

dos órgãos e entidades licitadores; com a consequente massiva verificação de 

editais que não contemplam nem menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG), 

nem critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

Neste talante, aliás, o ato regulamentar em apreço não estabelece critérios 

objetivos a fim de se delimitar, no caso concreto, em quais situações terá guarida a 

aludida expressão “quando couber”; gerando, portanto, indefinição ao operador da 

norma e, por conseguinte, insegurança jurídica. 

Ademais, mesmo com relação aos editais de obras e serviços de 

engenharia, para os quais a Instrução Normativa 01/10 (MPOG) estabelece o dever 

de contemplarem disciplina afeta à sustentabilidade ambiental; em nenhum 

momento o normativo remete à determinada legislação (em sentido formal e 

material) que comine sanções a serem suportadas no caso de inobservância da 

regra disposta em seu art. 4º. 

Com efeito, se de um lado os referenciados editais de obras, em sua 

totalidade, contemplam critérios objetivos de sustentabilidade ambiental, de outro 

lado, igual não se pode dizer no que diz respeito aos atos convocatórios voltados a 

disciplinar a contratação de serviços de engenharia. 

 

Cotejo entre os resultados obtidos e o exame de editais de outras instituições 

federais 

 

Com vistas a se verificar se há correspondência entre os dados ora 

apresentados e aqueles que seriam obtidos em anos anteriores, bem como em 

outras instituições federais igualmente sujeitas à Instrução Normativa nº 01/10 
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MPOG, procedeu-se à verificação quanto à existência de estudos que se 

equivalessem ao ora consolidado, no que pertine às variáveis estudadas. 

Antes disso, contudo, não é demais relembrar os principais resultados 

obtidos em sede da presente análise, conforme segue: 

• Em 2016 foram analisados 160 (cento e sessenta) editais, dos quais, 87 

(oitenta e sete) editais continham critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a 

serem observados, o que equivale a 54,37% do total de editais analisados; 

• Em 2017, por sua vez, foram analisados 136 (cento e trinta e seis) editais, 

dos quais, 67 (sessenta e sete) editais continham critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental a serem observados, o que representa 49,26% do total 

de editais analisados; 

• A seu turno, em 2018 foram analisados 206 (duzentos e seis) editais, dos 

quais, 172 (cento e setenta e dois) continham critérios objetivos de sustentabilidade 

ambiental a serem observados, o que corresponde a 83,49% do total de editais 

analisados; 

• Noutro giro, em 2019 foram analisados 142 (cento e quarenta e dois) 

editais, dos quais, 121 (cento e vinte e um) continham critérios objetivos de 

sustentabilidade ambiental a serem observados, o que importa em 85,21% do total 

de editais analisados; 

• E, por fim, em 2020 foram analisados 123 (cento e vinte e três) editais, dos 

quais, 102 (cento e dois) continham critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

a serem observados, o que significa a 82,92% do total de editais analisados. 

Pois bem, ao analisarem a temática em exame, cumpre fazer menção aos 

estudos que se seguem, principiando por Ives Gallon et al., os quais, ao avaliarem 

os editais de licitação, ao longo dos anos de 2016 e 2017, em determinada 

universidade federal localizada no Rio Grande do Sul, depararem-se com o seguinte 

panorama:  

 
Dos cinquenta e quatro editais analisados, não foram identificados critérios 
de sustentabilidade em dezesseis. Os trinta e oito editais restantes 
continham ao menos um critério para algum dos itens apresentados no 
Quadro 2. Em outros casos havia itens com mais de um critério de 
sustentabilidade sendo exigido. Dessa maneira, o número de critérios de 
sustentabilidade ultrapassou o número total de itens identificados (GALLON 
et al., 2019, p. 328). 
 

 Significou, portanto, que dos 54 (cinquenta e quatro) editais analisados, 38 

(trinta e oito) editais continham critérios de sustentabilidade, o que significa 70,37% 
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do total de atos convocatórios avaliados; sendo que, em uma análise comparativa, 

nestes mesmos dois anos, foram analisados 296 (duzentos e noventa e seis) editais 

da UFPR, dos quais, 154 (cento e cinquenta e quatro) continham critérios objetivos 

de sustentabilidade ambiental, o que representa 52,02% do total de editais 

analisados.  

Inferiu-se, portanto, que ao longo do referido biênio, um maior número de 

editais, dentre aqueles avaliados pelos autores, continham critérios de 

sustentabilidade; ressalvando-se, contudo, que no mencionado estudo não se 

precisou se os aludidos critérios eram afetos à sustentabilidade ambiental apenas 

ou, então, se englobavam também as demais dimensões da sustentabilidade; sendo 

que, no que tange aos editais da UFPR analisados, o ano que mais se aproximou da 

marca da aludida universidade rio-grandense, foi o de 2018, no qual, 83,49% dos 

editais analisados continham critérios objetivos de sustentabilidade ambiental. 

A seu turno, estudo realizado por  Perez et al.(2016), em análise dos editais 

da Universidade Federal de Santa Catarina, evidenciou: 

 
[...] um aumento significativo do número de editais que contemplam critérios 
de sustentabilidade ambiental, saltando de 55,75% em 2013 para 84,47% 
em 2015” (PEREZ et al., 2016, p. 01). 
 

 Melo et al.(2020), por sua vez, ao analisarem os editais de licitação da 

Universidade Federal de Campina Grande, entre os anos 2018 e 2019, limitaram-se 

a asseverar que:  

 
[...] no universo de 306(trezentos e seis) editais, evidenciou-se que a 
inclusão de critérios e práticas sustentáveis ainda é tímida, episódica, haja 
vista, a inserção destas em alguns processos licitatórios e outros não, cujo 
objeto admitiria tal inclusão (MELO et al., 2020, p. 227). 
 

 Não houve, portanto, por parte Melo et al. (2020), discriminação 

relativamente ao montante de editais que, de fato, contemplaram em seu bojo 

critérios de sustentabilidade. 

 Perscrutando-se, então, a existência de estudos simétricos ao ora realizado, 

verificou-se a existência de poucos materiais que, de fato, avaliaram a presença de 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental em blocos anuais de editais de 

licitações promovidas por instituições federais sujeitas à Instrução Normativa 01/10 

MPOG; sendo que, relativamente aos estudos referenciados, pôde-se constatar, de 

um lado, que nem todos os atos convocatórios examinados contiveram os referidos 

critérios; mas, por outro lado, em uma análise global da matéria, percebeu-se, 
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mesmo que de modo não significativo, ao longo dos anos, um aumento do número 

de editais que continham menção a critérios de sustentabilidade ambiental. 

 Dito isso, complementarmente, convém comentar que apesar de não ter sido 

localizada uma gama vasta de estudos relativamente à previsão de critérios de 

sustentabilidade ambiental em editais de licitação de instituições federais sujeitas à 

Instrução Normativa nº 01/10 MPOG, considerando-se, neste contexto, a totalidade 

de editais publicados anualmente, foram encontrados uma plêiade de estudo tendo 

este escopo, contudo, analisando, tão somente, editais de licitações instauradas na 

modalidade Pregão, cabendo menção, dentre outros, aos seguintes:  

 • Santos et al., (2015), de cujo inteiro teor se destacam as seguintes 

passagens: 

 
Após a analisar dos processos licitatórios da UFRB em 2011, percebe-se 
que em três dos quatro pregões apresentados efetivamente não se 
conseguiu realizar as compras utilizando critérios sustentáveis, conforme 
orientação da Instrução Normativa 01/2010; revelando, assim, a 
necessidade da reformulação das aquisições, de modo que estejam em 
acordo com os objetivos e exigências sustentáveis (SANTOS; FONSECA 
FILHO; FAGANELLO, 2015, p. 37). 
 

 • Santos (2018), de cujo inteiro teor se destacam as seguintes passagens: 

 
Foram verificados 53 (cinquenta e três) pregões realizados em 2017 e 
analisados quais destes possuíam algum critério de sustentabilidade 
incorporado na especificação do produto ou nas exigências contratuais, 
destes apenas quatro editais possuíam em suas descrições critérios de 
sustentabilidade, que contemplou itens como ar condicionado, lâmpadas 
LED, Palitos de madeira e baterias recarregáveis (SANTOS, 2018, p. 47). 
 

• Ponte (2017), de cujo inteiro teor se destacam as seguintes passagens: 

 
Diante do quantitativo de editais analisados na UnB, constatou-se que do 
total de 131 editais na modalidade pregão, identificou-se que 110(84%) não 
adotaram critérios de sustentabilidade nas licitações e apenas 21 editais, 
correspondendo a 16% dos editais (processos) mencionavam a IN 1/2010 
e/ou o Decreto 7.746/12 nas respectivas peças editalícias (PONTES, 2017, 
p. 66). 
 

 • Lima  (2019), no qual, tal qual o presente estudo, segmentou-se os editais 

analisados de acordo com a natureza do objeto licitado, e de cujo inteiro teor se 

destacam as seguintes passagens: 

 
No exercício de 2016 foram homologados 49 pregões na Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido, sendo 20 deles para contratação de serviços e 
29 para aquisição de materiais. 
Em 19 pregões não foi verificado nenhum tipo de critério de 
sustentabilidade... (LIMA, 2019, p. 81). 
 



80 

E, por fim, para além do viés ambiental da sustentabilidade, verificou-se a 

existência de uma pequena parcela de estudos que aludiram não apenas a critérios 

de sustentabilidade ambiental, como também os demais vieses do desenvolvimento 

sustentável, a exemplo de seus prismas econômico e social, como é o caso de 

Lavor e Turatti (2019). 

 

Produto técnico - vídeos instrucionais. 

 

Como contribuição aos estudos sobre o tema pesquisado, elaborou-se dois 

vídeos instrucionais com base nos principais subsídios conceituais que nortearam o 

presente trabalho, notadamente no que diz respeito à adequada compreensão 

relativamente ao desenvolvimento sustentável e às chamadas licitações 

sustentáveis; com a posterior apresentação do diagnóstico obtido a partir do estudo 

exploratório dos editais da UFPR. 

Para tanto, no primeiro vídeo, apresenta-se breve incursão história acerca 

da temática, contando tanto com os principais fatos, quanto com os personagens 

mais representativos no segmento, a fim de se propiciar uma compreensão over 

view no que pertine ao desenvolvimento sustentável no cenário internacional. Para 

visualizar o teor do vídeo 1 acessar: https://we.tl/t-vwSE1l2Oid, sendo que de seu 

inteiro teor se destaca a seguinte imagem: 

 

https://we.tl/t-vwSE1l2Oid
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Panorama este, que nos projetou, em última ratio, à criação dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais precisamente ao teor do ODS nº 12, que 

visa “Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”, com especial 

relevo à sua meta 12.7, qual seja, “a promoção de práticas de compras públicas 

sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais”; ao que se 

estabeleceu, portanto, o elo de ligação entre a seara do desenvolvimento 

sustentável e o prisma das licitações sustentáveis. 

Posteriormente, em sede do segundo vídeo, a contextualização foi voltada à 

senda das licitações sustentáveis, por meio de um retrospecto histórico legislativo no 

território nacional, juntamente com a apresentação de definições conceituais trazidas 

pela doutrina correlata; seguida da indicação das expectativas com relação ao futuro 

das licitações sustentáveis no Brasil. Para ver o conteúdo do vídeo acesse: 

 https://we.tl/t-iBnXffQXkR, sendo que de seu inteiro teor se destaca a imagem que 

se segue: 

 

 

 

Com efeito, considerando a grande abrangência de espectadores 

atualmente atingida mediante a utilização de recursos áudio visuais, e não apenas 

por meio de “simples” leitura, portanto; bem como, o elevado alcance de 

visualização de conteúdos atingida por meio das mídias sociais, espera-se que a 

exibição dos vídeos instrucionais elaborados na qualidade de produto da presente 

https://we.tl/t-iBnXffQXkR
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dissertação, por meio dos mais diversos canais de comunicação on line disponíveis, 

tenha o condão de dar início ao tão necessário processo de tomada de consciência 

relativamente ao desenvolvimento sustentável e, ainda, que possa ao menos 

contribuir para uma aproximação entre a temática das licitações sustentáveis e o dia 

a dia daqueles servidores que efetivamente fazem as engrenagens da 

Administração Pública trabalharem. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo avaliou a aplicação de critérios de sustentabilidade – pilar 

ambiental dispostos nos artigos 4º, 5 º e 6º da Instrução Normativa nº 01/10 – 

MPOG, em processos públicos de aquisição de bens e contratação de serviços ou 

obras. 

Foram considerados na amostragem, entre os anos de 2016 a 2020, 768 

(setecentos e sessenta e oito) editais de licitação da UFPR, montante este, 

relativamente ao qual, 71,35% da totalidade de instrumentos convocatórios 

contemplaram menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG) e, cumulativamente, 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados; marca esta 

que, apesar de não evidenciar que os editais massivamente assim se configuraram, 

pode ser considerada sim um grande avanço, na medida em que no último ano 

analisado este percentual se eleva para 82,92%. 

Em 2018 se apurou o maior número de editais publicados que contemplaram 

menção à Instrução Normativa 01/10 (MPOG) e que, cumulativamente, contiveram 

critérios objetivos de sustentabilidade ambiental a serem observados, no caso, 

83,49% do total de 206 (duzentos e seis) editais. 

Contudo, após esta data, proporcionalmente, o volume de editais assim 

conformados diminuiu, sendo que no último ano considerado, 82,92% do total de 

instrumentos convocatórios assim se apresentaram, de modo que ainda não se 

evidenciou uma curva ascendente com relação à presença de tais parâmetros. 

Ademais, a partir do ano de 2018, verificou-se que todos os editais voltados 

à contratação da execução de obras tanto continham menção à Instrução Normativa 

01/10 (MPOG), quanto critérios objetivos de sustentabilidade ambiental; 

representando, portanto, um progresso no que diz respeito à sua incorporação aos 

editais da instituição, ainda que neste primeiro momento apresentasse-se restrito 

aos atos convocatórios regentes da contratação de obras; e, aliás, muito 

positivamente, já se espraiando também, no ano 2000, para os editais que tinham 

por objeto a prestação de serviços de engenharia. 

No que pertine ao estudo exploratório realizado, portanto, foi possível inferir 

que apesar de ainda haver um longo caminho a se percorrer, uma vez que não se 

verificou um aumento de atos convocatórios que atendessem aos referidos 

parâmetros após 2018, já se deu um grande passo em matéria de sustentabilidade 
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ambiental, na medida em que restou superado o dogma do menor preço, por se 

assim dizer, com a incorporação de outros parâmetros a serem considerados com 

vistas à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, como é o caso, 

exatamente da observância de critérios de sustentabilidade, em especial o eixo 

ambiental. 

O cenário, em parte, sustenta-se, seria decorrente dos seguintes fatores: i) 

deve-se ao fato de o ato regulamentar aplicável à espécie, qual seja, a Instrução 

Normativa 01/10 - MPOG, de tão longeva por se assim dizer, e sem ter sofrido 

alterações de seu texto, desde a sua edição, não ter acompanhado as evoluções 

sobre a matéria que se verificaram nos ambientes acadêmico e corporativo; ii) a 

Instrução Normativa 01/10 – MPOG não remete, em razão de sua inexistência, a 

nenhuma legislação (em sentido formal e material) que contemple sanções para os 

casos de descumprimento; iii) boa parte dos operadores da máquina pública ainda 

não terem incorporado a si e aos seus atos, a cultura do desenvolvimento 

sustentável, sendo que, iniciativas que visam à consecução de tal mister ainda 

remanescem como sendo de caráter meramente facultativo no âmbito da 

Administração Pública brasileira, como é o caso da A3P anteriormente delimitada. 

Em síntese, portanto, analisando-se os editais da UFPR se reputa estar 

diante de um contexto favorável relativamente à incorporação de critérios de 

sustentabilidade ambiental nos editais de licitação da UFPR, na medida em que 

apesar de ainda não se verificar, de fato, uma curva ascendente relativamente a tal 

mister, nos últimos 03 (três) anos avaliados o percentual de atos convocatórios que 

os previam manteve-se em relativa estabilidade.  

Considerando isso, espera-se que as evoluções verificadas no ordenamento 

jurídico nacional, no que tange ao tratamento afeto à sustentabilidade, em relação à 

nova lei geral de licitações e contratos administrativos, venham a ser acompanhadas 

em futuro próximo, da edição de novo normativo que venha a suceder a atual 

Instrução Normativa 01/10 (MPOG), e que este tenha o condão de incorporar a 

temática à seara das licitações públicas federais. E que este movimento se espraie 

junto às esferas estadual, municipal e distrital, de modo a alcançar o poder público 

na sua integralidade. 

A fim de arrefecer o aparente cenário, não muito promissor em matéria de 

licitações sustentáveis, o primeiro passo, sustenta-se, já foi dado, na medida em que 

de acordo com a Lei nº 14.133/21, em seu art. 11, parágrafo único, à alta 
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administração do órgão ou entidade, na qualidade de responsável pela governança 

das contratações públicas, incumbe, implementar processos e estruturas, inclusive 

de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os 

processos licitatórios e os respectivos contratos, de modo a se alcançar, dentre 

outros objetivos, exatamente o incentivo ao desenvolvimento nacional sustentável. 

A matriz de responsabilidade já foi estabelecida, restando apenas, a partir de 

agora, a larga tarefa de se delimitar o como; sendo que a resposta a esta pergunta, 

ainda que parcialmente, sustenta-se, já teria sido respondida pelo Tribunal de 

Contas da União, ao se manifestar, dentre outros julgados, por meio dos Acórdãos 

8.233/13 – Primeira Câmara e 1.049/19 – Plenário, respectivamente, quanto à 

necessidade de capacitação e treinamento, em matéria de licitações sustentáveis e 

governança das contratações a todos aqueles servidores que atuam no eixo de 

compras públicas, cuja adoção, aliás, altamente se recomenda, bem como, 

reprisando o que já foi enunciado, igualmente se recomenda que a nova lei de 

licitações passe a incorporar cominação de sanção para o caso de descumprimento 

das diretrizes do normativo que vier a suceder a Instrução Normativa 01/10 – MPOG, 

relativamente ao seu teor. 
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APÊNDICE 1 – DETALHAMENTO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DIVULGADOS PELA UFPR NO PORTAL DE COMPRAS DO 

GOVERNO FEDERAL EM 2016 

 
Fornecimento 

Modalida
de de 

licitação 
Objeto 

Menção 
à IN 

01/10 
(MPOG) 

Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão 
eletrônico 

nº 
139/2015. 

1) Aquisição de materiais 
de consumo de uso 

diverso. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
19/2016. 

2) Aquisição de suínos. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
18/2016. 

3) Aquisição de materiais 
de expediente. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 
nº 9/2016. 

4) Aquisição de material 
de expediente. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
21/2016. 

5) Aquisição de 
abraçadeiras e 

acoplamentos metálicos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 

6) Aquisição de materiais 
laboratoriais. 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
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13/2016. Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
12/2016. 

7) Materiais de consumo 
de uso comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
10/2016. 

8) Aquisição de ração 
peletizada para ratos e 

camundongos. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 
nº 8/2016. 

9) Aquisição de 
reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“8 - DA AMOSTRA (...) 8.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 
01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 
nº 4/2016. 

10) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso diverso. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 
nº 2/2016. 

11) Aquisição de chapas 
offset. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
16/2016. 

12) Fornecimento e 
instalação de vidros. 

X 

Termo de referência: 
“6 – DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.22 - A CONTRATADA deverá observar as recomendações das normas da Instrução Normativa Nº 01/2010 SLTI/MPOG, que visa à 
sustentabilidade ambiental, onde devem ser consideradas as aquisições de bens e contratações de obras e serviços na Administração Pública Federal, considerando os processos de 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, com vistas ao atendimento das demandas mencionadas acima, observando que a destinação final dos resíduos ficará 
a cargo da empresa contratada para a prestação dos serviços, verificando ainda se os resíduos são recicláveis, diminuindo o impacto na natureza.” 
Ata de registro de preços: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.23 - Os itens deverão ser entregues acondicionados em suas embalagens originais, intactas e 
sem sinais de avarias. a) Todos os itens deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01/2010 
SLTI/MPOG, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 

13) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso diverso. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
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11/2016. Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 
nº 6/2016. 

14) Aquisição de 
persianas e capachos. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
26/2016. 

15) Aquisição de 
eletrodomésticos, 

ferramentas e itens de 
áudio e vídeo. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
25/2016. 

16) Aquisição de 
materiais odontológicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
20/2016. 

17) Aquisição de peças 
para os equipamentos 

odontológicos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
14/2016. 

18) Aquisição de óleo 
diesel S10. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 
nº 3/2016. 

19) Aquisição de 
lâmpadas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 
nº 1/2016. 

20) Aquisição de 
materiais de serralheria. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

21) Aquisição de 
equipamento 

NÃO NÃO 



4 

nº 
33/2016. 

agropecuário. 

Pregão 
eletrônico 

nº 
31/2016. 

22) Aquisição de 
materiais odontológicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
30/2016. 

23) Aquisição de 
equipamentos de 

laboratório. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
29/2016. 

24) Aquisição de 
insumos agrícolas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
24/2016. 

25) Aquisição de baterias 
para nobreak. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
42/2016. 

26) Aquisição de tanques 
de água. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
37/2016. 

27) Aquisição de veículo. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
36/2016. 

28) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso diverso. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

29) Aquisição de 
materiais de consumo. 

X 
Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
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nº 
35/2016. 

fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
34/2016. 

30) Aquisição de 
materiais e 

equipamentos 
eletrônicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
32/2016. 

31) Aquisição de 
materiais e produtos de 

limpeza. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
60/2016. 

32) Aquisição de material 
de consumo de 

laboratório. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
43/2016. 

33) Aquisição de material 
bibliográfico. 

X 
Termo de referência: 
“7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento;” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
40/2016. 

34) Aquisição de 
equipamentos de gases 

especiais. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
39/2016. 

35) Aquisição de 
soluções parenterais. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
63/2016. 

36) Aquisição de estufas 
agrícolas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

37) Aquisição de gêneros 
alimentícios 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
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nº 
61/2016. 

semiperecíveis. fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
49/2016. 

38) Aquisição de 
materiais de serralheria e 

marcenaria. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
47/2016. 

39) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso diverso. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
45/2016. 

40) Material de 
expediente e limpeza. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
44/2016. 

41) Aquisição de 
aquários. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
41/2016. 

42) Aquisição de 
camisetas e bandeiras. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.  
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
38/2016. 

43) Aquisição de 
materiais de pintura. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
59/2016. 

44) Aquisição de 
nitrogênio líquido. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
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“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
54/2016. 

45) Aquisição de material 
de expediente. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
48/2016. 

46) Aquisição de 
materiais de serralheria. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
82/2016. 

47) Aquisição de trator 
agrícola. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
73/2016. 

48) Aquisição de veículo. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
55/2016. 

49) Materiais de pintura. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
53/2016. 

50) Aquisição de 
mobiliário. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
52/2016. 

51) Aquisição de 
materiais odontológicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
93/2016. 

52) Aquisição de 
equipamentos de 

tecnologia de 
informação. 

X 

Termo de referência: 
“4.2 - Requisitos Tecnológicos e Demais Requisitos (...) 4.2.7 - Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais (...) 
4.2.7.5 - Conforme previsto no inciso IV do artigo 5º da Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010-SLTI/MPOG, os equipamentos e insumos ofertados não deverão conter substâncias 
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances ou Restrição de Certas Substâncias Perigosas), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
9.1 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (...) 9 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (...) 9.1.2 - Acompanhamento do Contrato (...) 9.1.2.4 – Ambientação (...) 9.1.2.4.5 - Na 
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reunião inicial a Contratada deverá apresentar à UFPR, preferencialmente em documento impresso e digital, as metodologias, processos e infraestrutura de trabalho a serem utilizadas 
na execução dos serviços contratados, os quais serão caracterizados pelos seguintes documentos: 
• a política de backup, incluindo a relação dos recursos necessários para sua implementação; 
• plano de coleta e destinação dos resíduos gerados pelos equipamentos disponibilizados para a presente contratação, considerando a preocupação com a 
sustentabilidade ambiental, bem como o fato de que a UFPR não disponibilizará espaço para o armazenamento de tais resíduos.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
84/2016. 

53) Aquisição de 
caldeirões industriais. 

X 
Termo de referência: 
“6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
81/2016. 

54) Aquisição de 
equipamentos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...)  
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
77/2016. 

55) Aquisição de leitores 
de código de barras. 

X 
Termo de referência: 
“6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
75/2016. 

56) Aquisição de 
materiais elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
105/2016. 

57) Aquisição de material 
bibliográfico. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
103/2016. 

58) Aquisição de 
maravalha de pinus. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
101/2016. 

59) Aquisição de 
equipamentos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
100/2016. 

60) Aquisição de veículo. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
98/2016. 

61) Aquisição de 
pulseiras de identificação 

coloridas. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

62) Fornecimento de 
refeições preparadas. 

NÃO NÃO 
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nº 
97/2016. 

Pregão 
eletrônico 

nº 
88/2016. 

63) Aquisição parcelada, 
conforme necessidade, 

de materiais de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
86/2016. 

64) Aquisição de 
materiais didático-

pedagógicos. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
102/2016. 

65) Aquisição de 
carimbos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
99/2016. 

66) Aquisição de 
reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
94/2016. 

67) Fornecimento e 
instalação de porta de 

vidro. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
87/2016. 

68) Aquisição de 
equipamentos e 

materiais hospitalares. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
112/2016. 

69) Aquisição de 
motobombas flutuantes. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
109/2016. 

70) Aquisição de 
detectores de metal. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 



10 

fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
50/2016. 

71) Aquisição de 
impressora plotter. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
131/2016. 

72) Aquisição parcelada, 
conforme necessidade, 

de vidrarias de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
130/2016. 

73) Aquisição de cortinas 
de tecido. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
129/2016. 

74) Aquisição parcelada, 
conforme necessidade, 
de eletrodomésticos e 

itens diversos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
128/2016. 

75) Aquisição de 
ferramentas elétricas. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
127/2016. 

76) Fornecimento e 
instalação de piso 

vinílico. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
121/2016. 

77) Aquisição de placas 
de inauguração de obras. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
143/2016. 

78) Aquisição de material 
bibliográfico, disponível 
no mercado nacional. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
140/2016. 

79) Aquisição de 
impressora plotter. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
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“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
139/2016. 

80) Aquisição parcelada 
de materiais de consumo 

de uso diverso. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
137/2016. 

81) Fornecimento e 
instalação de divisórias 

tipo drywall. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
122/2016. 

82) Aquisição parcelada 
de itens de consumo de 

uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
119/2016. 

83) Aquisição parcelada 
de itens de consumo 

geral. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
118/2016. 

84) Aquisição parcelada 
de biscoitos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
154/2016. 

85) Aquisição de 
equipamentos de áudio. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
153/2016. 

86) Aquisição de mesa 
anatômica virtual 

interativa. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
149/2016. 

87) Aquisição de material 
bibliográfico disponível 
no mercado nacional. 

NÃO NÃO 
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Pregão 
eletrônico 

nº 
142/2016. 

88) Aquisição parcelada 
de tratores. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
141/2016. 

89) Aquisição de cancela 
automática de alto fluxo. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
136/2016. 

90) Aquisição parcelada 
de bombonas e carrinhos 

de transporte. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
134/2016. 

91) Aquisição parcelada 
de películas de proteção 

solar. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
162/2016. 

92) Aquisição de 
ferramentas elétricas 

para o curso de 
Engenharia Industrial 

Madeireira. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
150/2016. 

93) Aquisição parcelada 
de malotes e pastas. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
147/2016. 

94) Aquisição parcelada 
de hélio líquido. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
144/2016. 

95) Aquisição parcelada 
de gás liquefeito de 

petróleo. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
164/2016. 

96) Aquisição parcelada 
de equipamentos 

odontológicos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
152/2016. 

97) Aquisição parcelada 
de projetores multimídia, 

foco cirúrgico, 
ampliadores de imagem 

e papel A3. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 

98) Aquisição de 
equipamentos médico-

hospitalares. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
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151/2016. Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
167/2016. 

99) Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios 

semi-perecíveis. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
123/2016. 

100) Aquisição parcelada 
de reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
174/2016. 

101) Aquisição de 
gêneros alimentícios 

semiperecíveis. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
171/2016. 

102) Aquisição parcelada 
de materiais de consumo 

de uso diverso. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
169/2016. 

103) Aquisição parcelada 
de unidade móvel de 
água gelada (chiller). 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
165/2016. 

104) Aquisição parcelada 
de caixas de papelão 

ondulado. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
160/2016. 

105) Aquisição parcelada 
de peças de reposição. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
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Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
159/2016. 

106) Aquisição parcelada 
de materiais e reagentes 

de laboratório. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
185/2016. 

107) Aquisição parcelada 
de pães. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
183/2016. 

108) Aquisição parcelada 
de pescados. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
182/2016. 

109) Aquisição parcelada 
de gêneros 

hortifrutigranjeiros. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico 

nº 
177/2016. 

110) Aquisição parcelada 
de ferramentas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
173/2016. 

111) Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
170/2016. 

112) Aquisição parcelada 
de caixas de papelão. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico 

nº 
186/2016. 

113) Aquisição parcelada 
de materiais de consumo 

de uso diverso. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 
6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
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Prestação de serviços: 

Modalidade 
de licitação 

Objeto 

Menção 
à IN 

01/10 
(MPOG) 

Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão 
eletrônico nº 

17/2016. 
1) Confecção de chapas offset gravadas. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

23/2016. 
2) Prestação de serviços de gestão documental. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

15/2016. 
3) Prestação de serviço de transporte, hospedagem e alimentação. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

5/2016. 
4) Prestação de serviços de tradução, versão e revisão. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

7/2016. 
5) Confecção de banner. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

27/2016. 
6) Execução de quadra com piso em concreto. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

57/2016. 

7) Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviço 
de saúde. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

67/2016. 
8) Contratação de serviços continuados de Marina. NÃO 

Edital: 
“16 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 16.1 - Conforme prevê o Artigo 33 da nova lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
no. 12.305, de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e 
implementar sistemas de LOGÍSTICA REVERSA, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do 
serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos, tais como: Agrotóxicos, seus resíduos e 
embalagens, assim como  outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e 
do Suasa, ou em normas técnicas; Pilhas e Baterias; Pneus; Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; Lâmpadas fluorescentes, 
de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Conforme citado no Parágrafo Primeiro, do 
mesmo artigo, serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e 
embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 
Já, o Decreto Federal no. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no Artigo 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes dos produtos e embalagens supracitados, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o 
retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, ficando estes responsáveis pela realização da LOGÍSTICA REVERSA. 
16.2 - Logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.” 

Pregão 
eletrônico nº 

76/2016. 
9) Prestação de serviços terceirizados. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

56/2016. 
10) Serviço de limpeza de caixa d água. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

512016. 

11) Prestação de serviços de limpeza de esquadrias e fachadas 
envidraçadas. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

96/2016. 
12) Prestação de serviços continuados de Marina. NÃO 

Edital: 
“16 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 16.1 - Conforme prevê o Artigo 33 da nova lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
no. 12.305, de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e 
implementar sistemas de LOGÍSTICA REVERSA, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do 
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serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos, tais como: Agrotóxicos, seus resíduos e 
embalagens, assim como  outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e 
do Suasa, ou em normas técnicas; Pilhas e Baterias; Pneus; Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; Lâmpadas fluorescentes, 
de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Conforme citado no Parágrafo Primeiro, do 
mesmo artigo, serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e 
embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 
Já, o Decreto Federal no. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no Artigo 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes dos produtos e embalagens supracitados, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o 
retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, ficando estes responsáveis pela realização da LOGÍSTICA REVERSA. 
16.2 - Logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.” 

Pregão 
eletrônico nº 

85/2016. 
13) Prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

80/2016. 
14) Prestação de serviços terceirizados. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

79/2016. 
15) Serviços de transporte, hospedagem e alimentação. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

74/2016. 
16) Prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

89/2016. 
17) Prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão. X 

Termo de referência: 
“7 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
7.1 - MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
7.1.2 - Acompanhamento do Contrato 
7.1.2.4 – Ambientação 
7.1.2.4.5 - Na reunião inicial a Contratada deverá apresentar à UFPR, preferencialmente em documento impresso e digital, as 
metodologias, processos e infraestrutura de trabalho a serem utilizadas na execução dos serviços contratados, os quais serão 
caracterizados pelos seguintes documentos: 
A política de backup, incluindo a relação dos recursos necessários para sua implementação; 
Plano de coleta e destinação dos resíduos gerados pelos equipamentos disponibilizados para a presente contratação, considerando a 
preocupação com a sustentabilidade ambiental, bem como o fato de que a UFPR não disponibilizará espaço para o armazenamento de 
tais resíduos.” 
Minuta do contrato: 
“CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Parágrafo Vigésimo Sexto 
Conforme previsto no inciso IV do artigo 5º da Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010-SLTI/MPOG, os equipamentos e insumos 
ofertados não deverão conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances ou Restrição de Certas Substâncias Perigosas), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) ou éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão 
eletrônico nº 

92/2016. 
18) Serviços de coffee break para eventos institucionais. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

58/2016. 
19) Serviços terceirizados na área gráfica. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
111/2016. 

20) Serviços terceirizados de contínuos, almoxarifes, operadores de 
patrimônio e de malote, costureiras e técnicos de manutenção em 

equipamentos de laboratório. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
133/2016. 

21) Serviços de plotagem, impressão, fotocópia (xerocão) e digitalização 
de documentos. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
125/2016. 

22) Confecção de sacolas ecológicas. NÃO NÃO 
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Pregão 
eletrônico nº 
124/2016. 

23) Prestação de serviços de limpeza e conservação. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
155/2016. 

24) Contratação de empresa para prestação de serviços de remoção dos 
tanques de combustível subterrâneos. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
117/2016. 

25) Contratação de serviços de lavanderia. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
158/2016. 

26) Prestação de serviços de administração e gerenciamento 
compartilhado de frota de veículos. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
157/2016. 

27) Prestação de serviços terceirizados na área de comunicação para 
atender demanda da Assessoria de Comunicação Social. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
145/2016. 

28) Prestação de serviços de conserto de rede enterrada de águas 
pluviais. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
138/2016. 

29) Contratação de serviços de chaveiro. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
120/2016. 

30) Contratação de serviços de lavanderia. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
161/2016. 

31) Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
dos equipamentos da academia de musculação. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
176/2016. 

32) Contratação de empresa para prestação de serviços de remoção dos 
tanques de combustível subterrâneos. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
180/2016. 

33) Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de 
motorista para atender demanda da Central de Transportes e Hospital de 

Clínicas. 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
170/2016. 

34) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
poda, corte e destoca de árvores de diversas espécies de pequeno, 

médio e grande porte. 
NÃO NÃO 
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Serviços de engenharia: 

Modalidade 
de licitação 

Objeto 

Menção 
à IN 

01/10 
(MPOG) 

Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Tomada de 
preço nº 
1/2016. 

1) Projetos básicos completos 
de arquitetura e engenharia. 

NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a elaboração do projeto, a contratada deverá observar, além do disposto no anteprojeto, planilha de orçamento quantitativo 
e no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e 
captação de águas de chuva, no que couber. 

Tomada de 
preço nº 
4/2016. 

2) Manutenção preventiva e 
corretiva das cabines semi-
enterradas seccionadoras e 

transformadoras de rede 
primária. 

NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução do serviço, a contratada deverá observar, além do disposto no projeto, na planilha de orçamento quantitativo, no 
memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e 
captação de águas de chuva, no que couber.” 

Tomada de 
preço nº 
22/2016. 

3) Serviço para substituição de 
transformador. 

NÃO NÃO 

Tomada de 
preço nº 
5/2016. 

4) Execução de reforma do 
telhado. 

NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução da reforma, a contratada deverá observar, além do disposto no projeto, na planilha de orçamento quantitativo, 
no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e 
captação de águas de chuva, no que couber.” 

Pregão 
eletrônico nº 

78/2016. 

5) Serviço de substituição de 
transformador. 

NÃO NÃO 
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Obras: 

Modalidade 
de licitação 

Objeto 

Menção à 
Instrução 

Normativa 01/10 
(MPOG) 

Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Tomada de 
preço nº 
3/2016. 

1) Instalação de distribuição de energia 
elétrica. 

NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução da obra, a contratada deverá observar, além do disposto no  projeto, planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e captação de águas de chuva, no que couber.” 

Tomada de 
preço nº 
02/2016. 

 

2) Contratação de empresa de 
engenharia ou arquitetura para 

execução de reforma de readequação 
da laje de cobertura como sala de 

treinamento em fisioterapia. 

NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução da reforma, a contratada deverá observar, além do disposto no  projeto, planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e captação de águas de chuva, no que couber.” 

Tomada de 
preço nº 
6/2016. 

3) Demolição do Edifício que abriga a 
Técnica Cirúrgica e Cirúrgica 

Experimental. 
NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução da demolição, a contratada deverá observar, além do disposto no projeto, na planilha de 
orçamento quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e captação de águas de chuva, no que couber.” 

Tomada de 
preço nº 
8/2016. 

4) Reforma do saguão do Setor de 
Ciências da Saúde. 

NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução da obra, a contratada deverá observar, além do disposto no  projeto, planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e captação de águas de chuva, no que couber.” 

Tomada de 
preço nº 
7/2016. 

5) Reforma da sala de aula de Mestrado 
e readequação de ambientes do 

Departamento de Construção Civil do 
Setor de Tecnologia da UFPR. 

NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução da obra, a contratada deverá observar, além do disposto no  projeto, planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e captação de águas de chuva, no que couber.” 

Tomada de 
preço nº 
9/2016. 

6) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de Reforma do Reservatório 
Cilíndrico (60 m³) e Reservatório Semi 

Enterrado (180 m³) do CIFLOMA. 

NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução da obra, a contratada deverá observar, além do disposto no  projeto, planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e captação de águas de chuva, no que couber.” 

Tomada de 
preço nº 
4/2016. 

7) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de Construção do Telhado. 
NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução da obra, a contratada deverá observar, além do disposto no  projeto, planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e captação de águas de chuva, no que couber.” 

Concorrência 
nº 3/2016. 

8) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 
execução de Reforma do Bloco 

Didático. 

NÃO 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Para a execução da obra, a contratada deverá observar, além do disposto no  projeto, planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e captação de águas de chuva, no que couber.” 
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APÊNDICE 2 – DETALHAMENTO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DIVULGADOS PELA UFPR NO PORTAL DE COMPRAS DO 

GOVERNO FEDERAL EM 2017 

 
Fornecimento 

Modalidade 
de licitação 

Objeto 

Menção 
à IN 

01/10 
(MPOG) 

Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão 
eletrônico nº 

23/2017. 
1) Aquisição parcelada de contêineres. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

17/2017. 

2) Aquisição parcelada de equipamentos de 
proteção individual e material elétrico e eletrônico. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

13/2017. 

3) Aquisição parcelada de estantes modulares, 
caixas, tampas e bebedouros. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

4/2017. 

4) Aquisição parcelada de materiais de construção, 
elétricos e hidráulicos. 

x 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2.010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

3/2017. 

5) Aquisição parcelada de ração para alimentação 
de animais. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

2/2017. 

6) Aquisição parcelada de materiais de consumo de 
uso diverso. 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
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integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

11/2017. 

7) Fornecimento e instalação de plataforma 
elevatória. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

12/2017. 

8) Aquisição parcelada de materiais de consumo de 
uso diverso. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

16/2017. 

9) Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de fornecimento e instalação 
de divisórias cegas, divisórias com vidros, portas e 

acessórios. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

18/2017. 

10) Aquisição parcelada de lâmpadas para 
projetores multimídia, microscópios e luminárias de 

emergência. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

9/2017. 
11) Aquisição parcelada de persianas e capachos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

25/2017. 
12) Aquisição parcelada de materiais de construção. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

22/2017. 
13) Aquisição parcelada de materiais hidráulicos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
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embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

41/2017. 

14) Aquisição parcelada de materiais de consumo 
de uso diverso. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

33/2017. 

15) Aquisição parcelada de itens de mobiliário 
escolar. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

30/2017. 
16) Aquisição parcelada de reagentes. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 
01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

27/2017. 
17) Aquisição parcelada de materiais hidráulicos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. ” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

26/2017. 
18) Aquisição parcelada de materiais de construção. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

47/2017. 

19) Aquisição parcelada de unidade móvel de água 
gelada. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
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embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

45/2017. 

20) Aquisição parcelada de materiais de consumo 
de uso comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2.010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

42/2017. 
 

21) Aquisição parcelada de carnes e derivados. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

35/2017. 
 

22) Aquisição parcelada de materiais de consumo 
de uso diverso. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

31/2017. 
 

23) Aquisição parcelada de eletrodomésticos, 
ferramentas e itens de áudio e vídeo. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

28/2017. 
 

24) Aquisição parcelada de gás GLP. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

19/2017. 
 

25) Aquisição parcelada de equipamentos 
destinados à academia de musculação. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

53/2017. 
26) Aquisição parcelada de materiais esportivos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
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6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

51/2017. 

27) Aquisição parcelada de ração peletizada e 
irradiada. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

43/2017. 

28) Aquisição parcelada de materiais de consumo 
de uso comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2.010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

38/2017. 

29) Aquisição parcelada de materiais de consumo 
de uso diverso. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 
01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

34/2017. 
30) Aquisição parcelada de materiais de consumo. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

32/2017. 

31) Aquisição parcelada de equipamentos de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

29/2017. 

32) Aquisição parcelada de óleo diesel automotivo 
tipo S-10. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

54/2017. 

33)  Aquisição parcelada de gêneros 
hortifrutigranjeiros e sabonete líquido. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

34) Aquisição parcelada de itens de mobiliário. X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
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50/2017. embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 6.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

49/2017. 

35) Aquisição parcelada de materiais 
hidrossanitários. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

40/2017. 
36) Aquisição parcelada de materiais de pintura. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

63/2017. 

37)  Aquisição de um veículo aéreo não tripulado 
(VANT). 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

62/2017. 
38) Aquisição e instalação de móveis de recepção. X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

46/2017. 
39) Aquisição parcelada de camisetas e bandeiras. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

67/2017. 

40)  Aquisição parcelada de materiais de consumo 
de uso diverso. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
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diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

66/2017. 

41) Aquisição parcelada de mudas de plantas e 
materiais. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

65/2017. 

42) Aquisição parcelada de água mineral em galões 
de 20 litros. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

61/2017. 

43) Aquisição parcelada de materiais de uso 
comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

71/2017. 

44) Aquisição parcelada de baterias tracionárias 
para os veículos elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

70/2017. 
45) Aquisição parcelada de bens de consumo. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

68/2017. 
46) Aquisição parcelada de bens de consumo. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

77/2017. 

47) Aquisição parcelada de cargas de gás liquefeito 
de petróleo P13. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

88/2017. 
48) Aquisição parcelada de carimbos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
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Pregão 
eletrônico nº 

84/2017. 

49) Aquisição parcelada, conforme necessidade, de 
reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

80/2017. 

50) Aquisição parcelada de itens de consumo de 
uso comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

78/2017. 

51) Aquisição parcelada de lâmpadas e materiais 
correlatos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

76/2017. 

52) Aquisição parcelada de ração peletizada 
irradiada. 

X 

Edital: 
“15 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 15.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

74/2017. 

53) Aquisição parcelada de materiais para 
impressões gráficas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

72/2017. 

54) Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
semiperecíveis. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.11 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.11 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
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Pregão 
eletrônico nº 

82/2017. 

55) Contratação de empresa para fornecimento de 
refeições. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

93/2017. 

56) Aquisição de material permanente para estrutura 
esportiva. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

89/2017. 

57) Aquisição parcelada de materiais de consumo 
de uso comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.10 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.10 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

87/2017. 

58) Aquisição de material bibliográfico disponível no 
mercado nacional. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

83/2017. 

59) Aquisição parcelada de equipamentos para uso 
na área de Saúde. 

X 
Termo de referência: 
“6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

79/2017. 
60) Aquisição de equipamentos de laboratório. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

75/2017. 

61) Aquisição parcelada de eletrodomésticos e itens 
diversos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
110/2017. 

62) Aquisição parcelada de carimbos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
100/2017. 

63) Aquisição parcelada de baterias para nobreak. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
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6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

95/2017. 

64) Aquisição parcelada de materiais e produtos de 
limpeza. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

85/2017. 

65) Aquisição parcelada de aparelhos de ar 
condicionado do tipo split. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
118/2017. 

66) Aquisição parcelada de películas de proteção 
solar com serviços de instalação. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
112/2017. 

67) Aquisição de material bibliográfico. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
111/2017. 

68) Aquisição de cadeiras de rodas motorizadas. X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
123/2017. 

69) Aquisição de equipamentos de som, imagem e 
de impressora 3D. 

X 
Termo de referência: 
“6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
116/2017. 

70) Aquisição parcelada de equipamentos de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
115/2017. 

71) Aquisição parcelada de lâmpadas e materiais 
correlatos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...)  
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
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diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
114/2017. 

72) Aquisição parcelada de itens de áudio e vídeo. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
105/2017. 

73) Aquisição parcelada de materiais laboratoriais. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
104/2017. 

74) Aquisição parcelada de materiais elétricos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
102/2017. 

75) Aquisição parcelada de reagentes químicos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
108/2017. 

76) Aquisição parcelada de materiais odontológicos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 
01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
101/2017. 

77) Aquisição parcelada de itens de áudio e vídeo. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
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diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
96/2017. 

78) Aquisição parcelada de equipamentos 
odontológicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
130/2017. 

79) Aquisição parcelada de placas de sinalização de 
trânsito. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
128/2017. 

80) Aquisição parcelada de carimbos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
126/2017. 

81) Aquisição parcelada de reagentes químicos. X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e 
embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a 
integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2.010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
157/2017. 

82) Aquisição parcelada de pães. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
153/2017. 

83) Aquisição parcelada de carnes e derivados. NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 
146/2017. 

84) Aquisição parcelada de gêneros 
hortifrutigranjeiros e sabonete líquido. 

NÃO NÃO 
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Prestação de serviços: 

Modalidade de 
licitação 

Objeto Menção à IN 01/10 (MPOG) Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão eletrônico 
nº 146/2016. 

1) Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e 
preditiva de equipamento. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 20/2017. 

2) Contratação de empresa especializada em confecção de livros digitais (e-books). NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 15/2017. 

3) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de lâmpadas. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 8/2017. 

4) Contratação de empresa especializada em serviços de coleta, transporte e destinação final 
de resíduos de serviços de saúde. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 21/2017. 

5) Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 14/2017. 

6) Contratação de empresa para prestação de serviços de substituição de portas de 
emergência. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 10/2017. 

7) Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de motorista. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 24/2017. 

8) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção de 76 
(setenta e seis) sistemas de elevadores. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 7/2017. 

9) Contratação de empresa para prestação de serviços de substituição das portas de entrada 
do Departamento de Informática. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 6/2017. 

10) Contratação de serviços de tradução, revisão e versão de artigos e textos. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 37/2017. 

11) Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza de caixas de gordura e 
hidrojateamento. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 44/2017. 

12) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de calibração rastreável 
de balanças analíticas e semi-analíticas. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 39/2017. 

13) Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de limpeza e 
conservação. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 55/2017. 

14) Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza de esquadrias e fachadas 
envidraçadas. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 48/2017. 

15) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de remoção de 
tanques subterrâneos de combustível. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 36/2017. 

16) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e 
instalação de muro palito. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 59/2017. 

17) Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados nas áreas de portaria, 
recepção e vigia. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 58/2017. 

18) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gravação de 
chapas offset. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 5/2017. 

19) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos de impressão, 
confecção e acabamento de livros. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 64/2017. 

20) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de calibração rastreável 
de balanças analíticas e semi-analíticas. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 57/2017. 

21) Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte, hospedagem e 
alimentação. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 52/2017. 

22) Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal em jornal. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 86/2017. 

23) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de 
banner e faixa em lona. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 99/2017. 

24) Contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem com alimentação em 
hotel em Curitiba/PR. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 97/2017. 

25) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lixamento, 
calafetagem e aplicação de verniz poliuretano à base de água. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 91/2017. 

26) Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados na área de produção de 
refeições, serviço de copa e cozinha. 

NÃO NÃO 
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Pregão eletrônico 
nº 81/2017. 

27)  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de larvas e 
mosquitos, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de forros, aplicação de 

antimofos e germicidas e controle de pombos. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 109/2017. 

28) Contratação de empresa especializada em serviços de plotagem, fotocópia (xerocão) e 
digitalização. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 94/2017. 

29) Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de manutenção predial. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 125/2017. 

30) Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade legal. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 98/2017. 

31) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e 
gerenciamento de frota de veículos. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 117/2017. 

32) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de adaptação e 
instalação de porta de alumínio. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 106/2017. 

33) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acabamento. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 92/2017. 

34) Contratação de empresa especializada nos serviços de produção e fornecimento de 
refeições preparadas. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 73/2017. 

35) Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de coffee break. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 132/2017. 

36) Contratação de empresa para prestação de serviços de readequação do acesso à caixa d 
água. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 122/2017. 

37) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de esgotamento de 
fossas sanitárias, sumidouros, caixas de gordura, caixas de passagem e limpeza e 

desobstrução de rede de esgoto e rede de água pluvial. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 121/2017. 

38) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e 
manutenção de extintores, mangueiras e hidrantes e sinalização para proteção contra 

incêndios. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 120/2017. 

39) Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 103/2017. 

40) Contratação de empresa para prestação de serviços de produção e fornecimento de 
refeições. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 140/2017. 

41) Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de copa. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 152/2017. 

42) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva para duas autoclaves. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 142/2017. 

43) Contratação de empresa especializada nos serviços de produção e fornecimento de 
refeições em restaurante da Contratada. 

NÃO NÃO 
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Serviços de engenharia: 

Modalidade de 
licitação 

Objeto Menção à IN 01/10 (MPOG) Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Tomada de preço n° 
01/2017. 

1) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 
elaboração de projetos básicos 
para adequação da rede de gás 

liquefeito de petróleo (GLP). 

NÃO 
 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber. ” 

Pregão eletrônico n° 
119/2017. 

2) Contratação de empresa 
especializada na execução de 

serviços comuns de engenharia, 
baseados na tabela SINAPI/PR. 

NÃO NÃO 
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Obras: 

Modalidade de 
licitação 

Objeto 
Menção à IN 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Tomada de preço 
n° 5/2017. 

1) Contratação de empresa de arquitetura ou 
engenharia para adequação do edifício do Diretório 

Central de Estudantes. 
NÃO 

Edital: “1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto 
base, na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

Tomada de preço 
n° 4/2017. 

 
 

2) Contratação de empresa de arquitetura ou 
engenharia para execução de reforma para adequar o 

sistema de ventilação da cozinha do Restaurante 
Universitário. 

NÃO 

Edital “1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto 
base, na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC n° 01/2017. 
3) Contratação de empresa de arquitetura ou 

engenharia para a substituição de parte da tubulação 
de hidráulica e da saída da caixa d água. 

NÃO 

Edital: “1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto 
base, na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC n° 03/2017. 
4) Contratação de empresa de arquitetura ou 

engenharia para execução de reforma de área no 
Edifício Dom Pedro I. 

NÃO 

Edital: “1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto 
base, na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC n° 02/2017. 
5) Contratação de empresa de arquitetura ou 

engenharia para execução de reforma do saguão do 
Setor de Ciências da Saúde. 

NÃO 

Edital: “1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto 
base, na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC n° 05/2017. 
Nota: link dos 

anexos 
indisponível para 
acesso no Portal 
de Compras do 

Governo Federal. 

6) Contratação de empresa de arquitetura ou 
engenharia para execução da 3ª Etapa da construção 

do edifício do Departamento de Educação Física. 
  

RDC n° 07/2017. 
7) Contratação de empresa de arquitetura ou 

engenharia para execução de construção de Central 
de Utilidades. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: “1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto 
base, na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 
Projeto base: “3 - Informações para a Execução da Obra: 3.1.1 - Leis, Decretos, Instruções Normativas e Resoluções: Instrução Normativa nº 
01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 
providências.” 

RDC n° 06/2017. 
8) Contratação de empresa de arquitetura ou 

engenharia para execução de construção de Central 
de Utilidades. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: “1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto 
base, na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 
Projeto base: “3 - Informações para a Execução da Obra: 3.1.1 - Leis, Decretos, Instruções Normativas e Resoluções: Instrução Normativa nº 
01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 
providências.” 

RDC n° 04/2017. 
Nota: link dos 

anexos 
indisponível para 
acesso no Portal 
de Compras do 

Governo Federal. 

9) Contratação de empresa de arquitetura ou 
engenharia para execução da 1ª etapa da reforma de 

área parcial. 
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APÊNDICE 3 – DETALHAMENTO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DIVULGADOS PELA UFPR NO PORTAL DE COMPRAS DO 

GOVERNO FEDERAL EM 2018 

 
Fornecimento 

Modalidade 
de licitação 

Objeto 
Menção à IN 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão 
eletrônico nº 

6/2018. 

1) Aquisição parcelada de 
acessórios, componentes e 
sinalização de emergência. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 

eletrônico nº 

5/2018. 

 

2) Aquisição parcelada de 
canaletas e acessórios. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

46/2018. 

3) Aquisição de estrutura de 
palco praticável 

pantográfico ou telescópico 
e púlpito em acrílico cristal. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

37/2018. 

4) Aquisição parcelada de 
materiais de manutenção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

36/2018. 

5) Aquisição parcelada de 
equipamentos de proteção 

individual. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
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6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

33/2018. 

6) Aquisição parcelada de 
Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP). 
NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

32/2018. 

7) Aquisição parcelada  de 
reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

31/2018. 

8) Aquisição parcelada de 
vidrarias de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

30/2018. 

9) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

29/2018. 

10) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

26/2018. 

11) Aquisição parcelada de 
aparelhos de 

escaneamento intraoral. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

24/2018. 

12) Aquisição parcelada de 
equipamentos para o 

controle de acesso dos 
Restaurantes 
Universitários. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
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“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

22/2018. 

13) Aquisição parcelada de 
ferramentas. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

16/2018. 

14) Aquisição parcelada de 
materiais diversos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

15/2018. 

15) Aquisição de peça de 
reposição - módulo de 
motor para gerador. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - O item entregue deverá estar acondicionado e embalado conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.4 - O item entregue deverá estar acondicionado e embalado conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que o item esteja acondicionado e embalado conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

14/2018. 

16) Aquisição de caldeira 
elétrica. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

13/2018. 

17) Aquisição parcelada de 
vidrarias de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

12/2018. 

18) Aquisição parcelada de 
materiais para telefonia. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

11/2018. 

19) Aquisição parcelada de 
tubos e conexões em ferro 

galvanizado. 
X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
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armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

10/2018. 

20) Aquisição parcelada de 
materiais de construção 

(III). 
X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

9/2018. 

21) Aquisição parcelada de 
materiais de serralheria. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

8/2018. 

22) Aquisição parcelada de 
materiais de serralheria. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

7/2018. 

23) Aquisição parcelada de 
materiais de pintura. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

2/2018. 

24) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum. 
X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

1/2018. 

25) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum. 
X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...)14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
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armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

44/2018. 

26) Aquisição parcelada de 
hélio líquido. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

41/2018. 

27) Aquisição parcelada de 
materiais elétricos (II/2017). 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

38/2018. 

28) Aquisição parcelada de 
insumos agrícolas diversos. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

23/2018. 

29) Aquisição parcelada de 
equipamentos destinados 

ao Departamento de 
Prevenção e Reabilitação 

em Fisioterapia. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

20/2018. 

30) Aquisição parcelada de 
materiais elétricos (parte II). 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...)5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

48/2018. 

31) Aquisição parcelada de 
Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP). 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além 
da legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

32) Aquisição parcelada de 
itens de alimentação. 

X 
Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
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43/2018. prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

27/2018. 

33) Aquisição parcelada de 
materiais elétricos. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

17/2018. 

34) Aquisição parcelada de 
reagentes químicos. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

52/2018. 

35) Aquisição parcelada de 
lâmpadas para projetores 
multimídia e microscópios. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...)14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além 
da legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

50/2018. 

36) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum (parte II). 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...)14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

49/2018. 

37) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum (parte I). 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
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Pregão 
eletrônico nº 

45/2018. 

38) Aquisição parcelada de 
conjuntos de mesa de 

concreto quadrada com 
tabuleiro para jogos e 
bancos quadrados de 

concreto. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

28/2018. 

39) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo e 

permanente. 
X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. .” 

Pregão 
eletrônico nº 

19/2018. 

40) Aquisição parcelada de 
materiais elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

18/2018. 

41) Contratação de 
empresa especializada no 
fornecimento e instalação 
de divisórias tipo drywall. 

NÃO NÃO 

Pregão 
eletrônico nº 

57/2018. 

42) Aquisição parcelada de 
materiais odontológicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além 
da legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

56/2018. 

Nota: no 
portal 

compras do 
governo 
federal 

consta a 
seguinte 

informação 
“Compra 

com a 
identificação 
informada 
não possui 

43) Aquisição parcelada de 
reagentes químicos. 

- - 
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edital”. 

Pregão 
eletrônico nº 

55/2018. 

44) Aquisição parcelada de 
materiais elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além 
da legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

54/2018. 

45) Aquisição parcelada de 
reagentes químicos. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além 
da legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

51/2018. 

46) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum (parte III). 
X 

Edital: 
“14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 
SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

40/2018. 

47) Aquisição parcelada de 
materiais elétricos (II/2017). 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

21/2018. 

48) Aquisição parcelada de 
materiais elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

61/2018. 

49) Aquisição parcelada de 
materiais de laboratório. 

X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
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prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

58/2018. 

50) Aquisição de placas de 
identificação para 

sinalização dos edifícios. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.3 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.3 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

42/2018. 

51) Aquisição parcelada de 
materiais elétricos 

(III/2017). 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

74/2018. 

52) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos para 

instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

72/2018. 

53) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos para 

instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
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Pregão 
eletrônico nº 

72/2018. 

54) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos para 

instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 

eletrônico nº 

70/2018. 

55) Aquisição parcelada de 
materiais para telefonia. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

69/2018. 

56) Contratação de 
empresa especializada para 

fornecimento e instalação 
de divisórias tipo naval, 
inclusive portas, vidros e 

acessórios. 

X 

Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 
6.1.5 - Conforme prevê o Artigo 33 da nova lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no. 12.305, de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes  a estruturar e implementar sistemas de LOGÍSTICA REVERSA, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos, tais como: Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como 
outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; Pilhas e Baterias; Pneus; Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 
6.1.6 - Conforme citado no Parágrafo Primeiro,  do mesmo artigo, serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais 
produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Já, o Decreto Federal no. 
7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no Artigo 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens supracitados, deverão 
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, ficando estes responsáveis pela realização 
da LOGÍSTICA REVERSA; 
6.1.7 - A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por 
qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital; 
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6.1.8 - Que o Plano de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através 
da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes, naquilo que couber ser aplicado na 
execução dos trabalhos.” 

Pregão 
eletrônico nº 

68/2018. 

57) Aquisição parcelada de 
persianas, cortinas e 

capachos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.16 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.16 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

67/2018. 

58) Aquisição parcelada de 
peças para manutenção do 
cortador de grama tipo giro 
zero, marca HUSQVARNA, 

modelo MZ5225ZT. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
6.1.5 - Conforme prevê o Artigo 33 da nova lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no. 12.305, de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes  a estruturar e implementar sistemas de LOGÍSTICA REVERSA, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos, tais como: Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como 
outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  Pilhas e Baterias; Pneus; Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  
6.1.6 - Conforme citado no Parágrafo Primeiro,  do mesmo artigo, serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais 
produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Já, o Decreto Federal no. 
7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no Artigo 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens supracitados, deverão 
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, ficando estes responsáveis pela realização 
da LOGÍSTICA REVERSA. 
6.1.7 - A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por 
qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 
6.1.8 - Que o Plano de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através 
da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes, naquilo que couber ser aplicado na 
execução dos trabalhos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

64/2018. 

59) Aquisição parcelada de 
maravalha de pinus. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A maravalha é um tipo de biomassa produzida a partir da madeira de Pinus advinda de reflorestamento intencional, elas são 
maiores do que as serragens e são utilizadas principalmente para forrar o chão dos galinheiros e estábulos, por exemplo, bem como utilizada como forma ecologicamente natural 
de higienização, organização, para manter a temperatura do ambiente e proteger os animais do contato com as fezes e urina, proporcionando conforto térmico aos animais de 
laboratório, objeto deste Termo de Referência. 
Além de ajudar na proteção de animais, a maravalha também pode ser utilizada como alternativa sustentável de combustível nas fornalhas das indústrias, pois, por ser uma 
biomassa, produz energia limpa que não agride tanto o meio ambiente como os combustíveis fósseis. 
Os principais benefícios da biomassa são: baixo custo de operação, facilidade de armazenamento e transporte, proporciona o reaproveitamento dos resíduos, alta eficiência 
energética, fonte energética renovável e limpa, emite menos gases poluentes, livre de contaminantes químicos. 
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Diante do exposto, é imprescindível que a maravalha seja adquirida de um fornecedor de procedência que se preocupe com o meio ambiente comprando madeira somente de 
reflorestamento intencional de Pinus selecionada e transformada em matéria-prima para a produção de maravalha. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.9 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

62/2018. 

60) Aquisição parcelada de 
água mineral em galões de 

20 litros. 
NÃO 

Edital: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além 
da legislação que rege a matéria e que, por se tratar de água mineral, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental.” 

Pregão 
eletrônico nº 

60/2018. 

61) Aquisição parcelada de 
equipamentos de proteção 

individual. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além 
da legislação que rege a matéria e que, por se tratar de água mineral, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.9 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
107/2018. 

62) Aquisição parcelada de 
cargas de Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP). 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além 
da legislação que rege a matéria e que, por se tratar de água mineral, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

96/2018. 

63) Aquisição parcelada de 
óleo diesel automotivo tipo 

S-10. 
X 

Edital:  
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Foi adequado, conforme a legislação ambiental, local e recipiente (tanque aéreo) para acondicionamento do combustível, com 
vistas a evitar perdas e eventuais danos ao ambiente em caso de vazamentos e outras ocorrências, bem como mitigar custos de manutenção e armazenamento. 
6.2 - A exigência das características do combustível foi feita com observação da legislação ambiental e o produto solicitado foi aquele previsto em lei e com menor dano 
ambiental, no que se refere à emissão de partículas e resíduos após o uso. 
6.3 - Existe sistema oficial de coleta de resíduos combustíveis e lubrificantes usados estabelecido pela UFPR. 
6.4 - Os veículos (tratores), que utilizam o combustível são adequados à legislação ambiental e, periodicamente, são submetidos à manutenção e revisão preventivas no que 
tange ao consumo e formação de resíduos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.11 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

87/2018. 

64) Aquisição parcelada de 
alimentos para animais 

(rações). 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Nas questões envolvendo a sustentabilidade ambiental para fins de planejamento da contratação, foram considerados os 
seguintes itens: 
6.1.1 - Quando possível frente às exigências bromatológicas, a apresentação das rações foi exigida na forma PELETIZADA, pois, ambientalmente, esta é a apresentação que 
permite armazenamento em silos aéreos/galpões adequados para proteção e evitamento de desperdícios; 
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6.1.2 - A descrição das rações foi feita para que a mesma tenha componentes (insumos) naturais cuja produção não afete o meio ambiente; 
6.1.3 - A aquisição e utilização das rações animais não traz quaisquer impactos negativos sobre o meio ambiente, pois é consumida in totum pelos animais; 
6.1.4 - Nos locais de consumo das rações, existem procedimentos para gerenciamento de resíduos dos animais (fezes), para reaproveitamento na forma de esterco e adubos 
naturais a serem reutilizados para adubação de áreas agrícolas; 
6.1.5 - Nos locais de armazenamento e consumo das rações, existem procedimentos para controle de pragas e roedores que, eventualmente, poderiam causar perdas, descartes 
e desperdícios; 
6.1.6 - Não há previsão de descarte de quaisquer quantidades das rações animais, visto os procedimentos para evitar desperdícios e/ou deteriorações; 
6.1.7 - Associado ao uso das reações, existem procedimentos para o fornecimento de alimentos volumosos (pastagens e silagem de milho) para as espécies passíveis (bovinos, 
ovinos, suínos), com o objetivo de reduzir o fornecimento e a dependência exclusiva em rações. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.11 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

81/2018. 

65) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

79/2018. 

66) Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.9 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

66/2018. 

67) Aquisição parcelada de 
materiais de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
111/2018. 

68) Aquisição de chapas de 
espuma de polietileno 
extrudada de célula 

fechada. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
109/2018. 

69) Aquisição do 
equipamento leito 

fluidizado. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
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“7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
105/2018. 

70) Aquisição parcelada de 
insumos agrícolas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - O cálculo da quantidade e das características dos insumos solicitados levam em consideração análises de solo e condições 
edafo-climáticas das áreas da fazenda Canguiri. 
6.2 - Os produtos solicitados não causam dano ao ambiente. 
6.3 - O uso e aplicação dos insumos obedecerá critérios agronômicos para utilização. 
6.4 - O resíduo decorrente de embalagens será dispensado conforme preconiza a legislação ambiental. 
6.5 - As quantidades utilizadas serão as mínimas necessárias e os insumos, quando possível serão substituídos por elementos naturais, tais como esterco e outros subprodutos 
da atividade da fazenda. 
6.6 - Por tratar-se de uma APA (Área de Preservação Ambiental), os insumos foram escolhidos em obediência à legislação ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.7 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
103/2018. 

71) Aquisição parcelada de 
equipamentos de 

laboratório. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

95/2018. 

72)  Aquisição parcelada de 
materiais de consumo de 

uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

93/2018. 

73) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos para 

instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
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7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

91/2018. 

74) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos para 

instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

89/2018. 

75) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos para 

instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

85/2018. 

76) Contratação de 
empresa especializada para 

fornecimento e instalação 
de vidros. 

X 

Termo de referência: 
“7 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 7.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
7.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
7.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
7.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
7.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 
7.1.5 - Conforme prevê o Artigo 33 da nova lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no. 12.305, de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes  a estruturar e implementar sistemas de LOGÍSTICA REVERSA, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos, tais como: Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como 
outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
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normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  Pilhas e Baterias; Pneus; Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 
7.1.6 - Conforme citado no Parágrafo Primeiro,  do mesmo artigo, serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais 
produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Já, o Decreto Federal no. 
7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no Artigo 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens supracitados, deverão 
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, ficando estes responsáveis pela realização 
da LOGÍSTICA REVERSA; 
7.1.7 - A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por 
qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital; 
7.1.8 - Que o Plano de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através 
da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes, naquilo que couber ser aplicado na 
execução dos trabalhos.” 

Pregão 
eletrônico n° 

83/2018. 

77) Aquisição parcelada de 
materiais de laboratório. 

 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

77/2018. 

78) Aquisição parcelada, 
conforme necessidade, de 
materiais hidráulicos para 

instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
6.1.5 - Conforme prevê o Artigo 33 da nova lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes  a estruturar e implementar sistemas de LOGÍSTICA REVERSA, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, de Produtos Perigosos, tais como: Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como 
outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  Pilhas e Baterias; Pneus; Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
6.1.6 - Conforme citado no Parágrafo Primeiro, do mesmo artigo, serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais 
produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Já, o Decreto Federal nº. 
7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no Artigo 18 que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens supracitados, deverão 
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, ficando estes responsáveis pela realização 
da LOGÍSTICA REVERSA. 
6.1.7 - A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por 
qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 
6.1.8 - Que o Plano de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através 
da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes, naquilo que couber ser aplicado na 
execução dos trabalhos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

79) Aquisição parcelada de 
materiais de construção. 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
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76/2018. prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

75/2018. 

80) Aquisição parcelada de 
materiais de construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

73/2018. 

81) Aquisição parcelada de 
materiais de construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

82) Aquisição parcelada de 
materiais de construção. 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
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117/2018. prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
114/2018. 

83) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
101/2018. 

84) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos para 

instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

85) Aquisição parcelada de 
itens de mobiliário. 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
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100/2018. prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Para a presente contratação foi considerada a regularidade das atividades dos fornecedores, quanto à regulamentação do 
IBAMA para atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

97/2018. 

86) Aquisição parcelada de 
nitrogênio líquido. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

86/2018. 

87) Aquisição parcelada de 
materiais de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

84/2018. 

88) Aquisição parcelada de 
bandeiras e camisetas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

82/2018. 

89) Aquisição parcelada de 
materiais de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

71/2018. 

90) Aquisição parcelada de 
materiais de laboratório. 

 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
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maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
132/2018. 

91) Aquisição de suporte 
para tubo de difração de 

elétrons. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - O Suporte será adquirido como parte de reposição de um equipamento já existente o que implica no aumento de sua vida útil e, 
portanto, uso eficiente dos recursos naturais já empregados bem como não haverá descarte com possibilidade de danos ambientais. Serão utilizadas na formação de recursos 
humanos nas áreas de física e química e que possuem potencial para geração de empregos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
123/2018. 

92) Aquisição parcelada de 
lâmpadas e materiais 

elétricos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
115/2018. 

93) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 94) Aquisição parcelada de X Edital: 
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eletrônico n° 
112/2018. 

materiais de consumo de 
uso comum 

“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

92/2018. 

95) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

90/2018. 

96) Aquisição parcelada de 
materiais hidráulicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

65/2018. 

97) Aquisição parcelada de 
materiais de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
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Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
124/2018. 

98) Aquisição parcelada de 
lâmpadas e materiais 

elétricos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
121/2018. 

99) Aquisição parcelada de 
eletrodomésticos e itens 

diversos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre os critérios de sustentabilidade ambiental utilizados para a presente contratação, pode-se citar: 
a) A exigência de gás ecológico para o equipamento de ar condicionado portátil; 
b) A exigência de selo de eficiência energética para os ventiladores; 
c) A presença de itens produzidos em metal e plástico, predominantemente recicláveis. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
113/2018. 

100) Aquisição parcelada 
de materiais hidráulicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
110/2018. 

101) Aquisição parcelada 
de material de consumo 

hospitalar. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
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“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - O material, objeto deste pregão, tem um mínimo, ou quase ausentes, impactos ambientais, uma vez que todo material utilizado 
pode ser reutilizado por vários alunos e em vários simuladores (material não contaminado), as baterias e/ou pilhas de alguns equipamentos utilizados são recarregáveis, não é 
utilizado nenhum tipo de energia para seu funcionamento, assim, não gera resíduos sólidos e ou químicos contínuos ou de grande quantidade. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
102/2018. 

102) Aquisição parcelada 
de materiais de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

99/2018. 

103) Aquisição parcelada 
de materiais de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
143/2018. 

104) Aquisição parcelada 
de óleo diesel automotivo 

tipo S-10. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Foi adequado, conforme a legislação ambiental, local e recipiente (tanque aéreo) para acondicionamento do combustível, com 
vistas a evitar perdas e eventuais danos ao ambiente em caso de vazamentos e outras ocorrências, bem como mitigar custos de manutenção e armazenamento; 
6.2 - A exigência das características do combustível foi feita com observação da legislação ambiental e o produto solicitado foi aquele previsto em lei e com menor dano 
ambiental, no que se refere à emissão de partículas e resíduos após o uso; 
6.3 - Existe sistema oficial de coleta de resíduos combustíveis e lubrificantes usados estabelecido pela UFPR; 
6.4 - Os veículos (tratores), que utilizam o combustível são adequados à legislação ambiental e, periodicamente, são submetidos à manutenção e revisão preventivas no que 
tange ao consumo e formação de resíduos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
138/2018. 

105) Aquisição parcelada 
de bicicletários (paraciclos) 

tipo R. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
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6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.9 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
136/2018. 

106) Aquisição parcelada 
de materiais de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
135/2018. 

107) Aquisição parcelada 
de equipamentos 

hospitalares. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Planejou-se para esta licitação a opção por produtos com maior tempo de vida útil e menor geração de resíduos, a exemplo do 
equipamento de radiologia odontológica digital (em substituição à revelação química convencional), concentradores de oxigênio (para redução do uso de cilindros de oxigênio 
convencionais, que exigem custos de transporte) e canil/gatil em aço inox (menor custo de manutenção em relação à estruturas convencionais que exigem repintura anual). 
Quanto aos produtos ofertados, recomenda-se que as embalagens permitam o aproveitamento para processos de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
130/2018. 

108) Aquisição parcelada 
de materiais e acessórios 

para manutenção de 
revestimentos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
127/2018. 

109) Aquisição parcelada 
de reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme. (...) 
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7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
126/2018. 

110) Aquisição parcelada 
de material permanente. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - O material, objeto deste pregão, tem um mínimo, ou quase ausentes, impactos ambientais, uma vez que todo material utilizado 
pode ser reutilizado por vários alunos e em vários simuladores (material não contaminado), as baterias e/ou pilhas de alguns equipamentos utilizados são recarregáveis, e em 
relação aos simuladores, a maioria não utiliza nenhum tipo de energia para seu funcionamento e apenas dois deles é através de energia elétrica com consumo mínimo, 
buscando a auto sustentabilidade deste laboratório e de seus recursos. Assim, não gera resíduos sólidos e ou químicos contínuos ou de grande quantidade. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
122/2018. 

111) Aquisição parcelada 
de lâmpadas e materiais 

elétricos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
119/2018. 

112) Aquisição parcelada 
de vidrarias de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
(...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA 
(...) 
8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
118/2018. 

113) Aquisição parcelada 
de materiais de construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
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critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

98/2018. 

114) Aquisição parcelada 
de materiais de consumo 

de uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão 
destinados às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5.940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da 
Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR. 
6.2 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da 
UFPR, conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7.746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9.178, de 23/10/2017. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

94/2018. 

115) Aquisição parcelada 
de materiais de consumo 

de uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão 
destinados às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5.940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da 
Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR. 
6.2 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da 
UFPR, conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7.746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9.178, de 23/10/2017. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...)  
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
145/2018. 

116) Aquisição de material 
de consumo, tubo de 

difração de elétrons e das 
lâmpadas de hidrogênio e 

de hélio 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - As lâmpadas serão adquiridas como parte de reposição de um equipamento já existente o que implica no aumento de sua vida 
útil e, portanto, uso eficiente dos recursos naturais já empregados, bem como não haverá descarte com possibilidade de danos ambientais. Serão utilizadas na formação de 
recursos humanos nas áreas de física e química e que possuem potencial para geração de empregos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
144/2018. 

117) Aquisição parcelada 
de ferramentas. 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
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armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente aquisição. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
141/2018. 

118)  Aquisição parcelada 
de reagentes de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A aquisição não traz nenhum impacto a ser considerado. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
140/2018. 

119) Aquisição parcelada 
de chapas offset. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A aquisição das chapas convencionais e térmicas: tem menor impacto sobre recursos naturais, pois não usam produtos 
químicos para revelação da imagem; tem maior eficiência na utilização desses recursos, pois as chapas são reutilizáveis; e possuem maior vida útil, pois são recicláveis. 
6.2 - Para a indústria gráfica, as principais formas de reduzir os impactos associados ao uso de fôrmas dizem respeito à destinação das formas usadas, que deve sempre 
privilegiar a reutilização interna e a reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
137/2018. 

120) Aquisição parcelada 
de equipamentos de 

laboratório. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Para o presente processo licitatório busca-se a aquisição de equipamentos de alta qualidade e durabilidade, reduzindo os 
custos com manutenção, ampliando a vida útil e que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais durante o seu uso. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
131/2018. 

121) Aquisição parcelada 
de materiais e acessórios. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
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7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
129/2018. 

122) Aquisição parcelada 
de materiais e acessórios. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
116/2018. 

123) Aquisição parcelada 
de materiais de construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
104/2018. 

124) Aquisição parcelada 
de bens de consumo. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Embora os itens descritos sejam considerados bens de consumo pela Resolução nº 28/13, que descreve em seu art. 5º 
parágrafo II “devem preferencialmente ser considerados como materiais de consumo os bens que apresentem alto custo de controle patrimonial ou valor monetário igual ou 
inferior a 1/3 do salário mínimo nacional”, a maioria dos materiais pleiteados podem ser considerados bens permanentes em sua essência. Dessa forma, terão uma vida útil 
longa. Caso algum desses materiais venha a ser danificado e se tornar inservível, o seu descarte será feito adequadamente, não provocando danos ambientais. 
6.2 - Com relação às Agulhas de aço inox para eletrolifting utilizadas esporadicamente em aulas práticas, são consideradas resíduos infectantes perfurantes ou cortantes e terão 
sua destinação correta após o uso. Serão descartadas em recipientes rígidos, estanques, vedados e identificados pela simbologia de substância infectante, os quais, após serem 
devidamente lacrados, deverão ser acondicionados em sacos plásticos individualizados e identificados pela simbologia de substância infectante. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
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8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
168/2018. 

125) Aquisição de material 
de consumo, tubo de 

difração de elétrons e das 
lâmpadas de hidrogênio e 

de hélio. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - As lâmpadas serão adquiridas como parte de reposição de um equipamento já existente o que implica no aumento de sua vida 
útil e, portanto, uso eficiente dos recursos naturais já empregados, bem como não haverá descarte com possibilidade de danos ambientais. Serão utilizadas na formação de 
recursos humanos nas áreas de física e química e que possuem potencial para geração de empregos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
157/2018. 

126) Aquisição de material 
permanente, gerador de 

funções. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Os geradores de funções serão adquiridos como parte de reposição de equipamentos já existentes o que implica no aumento de 
sua vida útil e portanto uso eficiente dos recursos naturais já empregados, bem como não haverá descarte com possibilidade de danos ambientais. Serão utilizadas na formação 
de recursos humanos nas áreas de Física, Engenharia Química, Engenharia Elétrica e Engenharia Ambiental e que possuem potencial para geração de empregos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
154/2018. 

127) Aquisição de peças 
para manutenção do 

cortador de grama tipo giro 
zero. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
150/2018. 

128) Aquisição parcelada 
de reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as diretrizes do Plano de Logística Sustentável da UFPR observadas para a presente contratação, pode-se destacar as 
práticas de gestão de resíduos adotadas pela instituição, e que serão observadas quando do descarte dos produtos adquiridos, bem como o fato de os itens demandados 
possuírem embalagens de plástico ou vidro, passíveis de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
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Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
148/2018. 

129) Aquisição parcelada 
de materiais promocionais 

personalizados. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 É de total responsabilidade da empresa contratada o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execução do objeto da 
presente licitação, no que diz respeito à poluição ambiental e destinação de resíduos. 
6.2. A empresa contratada deverá tomar todos os cuidados necessários para que da consecução do fornecimento dos bens ora licitados não decorra qualquer degradação ao 
meio ambiente. 
6.3. A empresa contratada deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo 
ambiental, em decorrência da execução de suas atividades objeto desta licitação. 
6.4. A empresa contratada deverá cumprir as orientações da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 5º e 6º, no que couber. 
6.5. Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento e menor impacto ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
142/2018. 

130) Aquisição parcelada 
de Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP). 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além 
da legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.8 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
134/2018. 

131) Aquisição parcelada 
de materiais para área da 

saúde. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
125/2018. 

132) Aquisição parcelada 
de vidrarias de laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
106/2018. 

132) Aquisição de 
computadores do tipo 
desktops, notebooks, 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
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workstations, 
leitoras/gravadoras de 

DVD, monitores e software. 

armazenamento.” 
Termo de referência: 
“4 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (...) 4.2.2 - Requisitos Legais (...) h) Instrução Normativa nº 01/2010- SEGES/MPDG, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os 
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 
providências; (...) 4.2.5 - Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais (...) 4.2.5.6 - Conforme previsto no inciso IV do artigo 5º da Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010- 
SEGES/MPDG, os equipamentos ofertados não deverão conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (restriction of certain 
hazardous Substances ou Restrição de Certas Substâncias Perigosas), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
155/2018. 

134) Aquisição parcelada 
de cilindros e recargas de 

gases. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
169/2018. 

135) Aquisição de três 
experiências. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Os equipamentos adquiridos serão utilizados na formação de recursos humanos nas áreas de física e química e que possuem 
potencial para geração de empregos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
161/2018. 

136) Aquisição parcelada 
de banner e faixa em lona 

com serviços de confecção, 
impressão e acabamento. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - O Banner, depois de utilizado, pode ser reciclado. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
159/2018. 

137) Aquisição de material 
bibliográfico nacional. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.9 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
158/2018. 

138) Aquisição parcelada 
de materiais de serralheria. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
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Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
156/2018. 

139) Aquisição parcelada 
de materiais hospitalares. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Os materiais enquadrados como de uso único proibidos de serem reprocessados são armazenados em coletores de material 
perfuro-cortante e entregues para empresa especializada na coleta de resíduos sólidos para destinação adequada. Quanto à embalagem dos produtos ofertados, recomenda-se 
que permitam o aproveitamento para processos de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
152/2018. 

140) Aquisição parcelada 
de itens de áudio e vídeo. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem.(...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
166/2018. 

141) Aquisição parcelada 
de materiais de consumo 

de uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
165/2018. 

142) Aquisição parcelada 
de materiais para irrigação. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
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armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
163/2018. 

143) Aquisição parcelada 
de materiais de consumo 

de uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
162/2018. 

144) Aquisição parcelada 
de materiais hospitalares. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Os materiais enquadrados como de uso único proibidos de serem reprocessados são armazenados em coletores de material 
perfuro-cortante e entregues para empresa especializada na coleta de resíduos sólidos para destinação adequada. Quanto à embalagem dos produtos ofertados, recomenda-se 
que permitam o aproveitamento para processos de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
177/2018. 

145) Aquisição de material 
bibliográfico estrangeiro. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.9 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
174/2018. 

146) Aquisição de material 
bibliográfico nacional. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.9 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
171/2018. 

147) Aquisição de material 
bibliográfico nacional. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.9 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
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8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
167/2018. 

148) Aquisição parcelada 
de itens de Tecnologia da 

Informação. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, mas verifica-se algumas exigências pontuais, tais como: 
6.1.1 - Componentes que observem as diretrizes RoHS, que proíbem o uso de substâncias perigosas (como metais pesados, por exemplo) na produção; 
6.1.2 - Baterias recarregáveis, que possuem maior vida útil e menor impacto ambiental. 
6.2 - Além dessas exigências, serão observadas as diretrizes do Plano de Logística Sustentável da UFPR, que prevê o descarte adequado dos resíduos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
160/2018. 

149) Aquisição parcelada 
de ferramentas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
179/2018. 

150) Aquisição de materiais 
de consumo de uso 

comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
175/2018. 

151) Aquisição parcelada 
de materiais hospitalares. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.12 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 5.1 - Deverão ser observados os cuidados quanto à indicação, aquisição, uso, armazenamento e descarte, obedecendo-se a 
legislação vigente com as prerrogativas da ABNT 10.004; ANVISA/RDC 306/2004 e 44/2009 e CONAMA 358/2005, a fim de criar a alternativa apropriada para o descarte seguro 
e ambientalmente correto e de acordo com suas especialidades farmacêuticas. (...) 
6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.12 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
173/2018. 

152) Aquisição de papel 
para impressão gráfica. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 5.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, na planilha de orçamento 
quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber. (...) 
6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
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Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
172/2018. 

153) Aquisição de Película 
de Proteção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
170/2018. 

154) Aquisição de materiais 
de consumo de uso 

comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“4 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 4.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa nº1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se 
para os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme 
Acórdão nº 2.380/2012 Segunda Câmara. 4.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão 
destinados às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto nº 5.940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da 
Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR. 4.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade 
da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto nº 7.746, de 
05/06/2012 e Decreto nº 9.178, de 23/10/2017. (...) 
6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
164/2018. 

155) Aquisição parcelada 
de materiais de consumo 

de uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa nº1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se 
para os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme 
Acórdão nº 2.380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto nº 5.940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da 
Superintendência de Infraestrutura da UFPR. 
6.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da 
UFPR, conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto nº 7.746, de 05/06/2012 e Decreto nº 9.178, de 23/10/2017. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
128/2018. 

156) Aquisição parcelada 
de carimbos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre os critérios de sustentabilidade ambiental utilizados para a presente contratação, apontamos a exigência de tinta à base 
d'água e o fato de as carcaças serem produzidas em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

157) Aquisição de 
reagentes químicos. 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
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186/2018. prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre os critérios de sustentabilidade ambiental utilizados para a presente contratação, apontamos a exigência de tinta à base 
d'água e o fato de as carcaças serem produzidas em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
184/2018. 

158) Aquisição de 
máquinas e equipamentos 

para os laboratórios de 
fabricação. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
180/2018. 

159) Aquisição de 
reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre os critérios de sustentabilidade ambiental utilizados para a presente contratação, apontamos a exigência de tinta à base 
d'água e o fato de as carcaças serem produzidas em material plástico, passível de reciclagem. 
6.1.1 - A UFPR possui, ainda, programa de descarte adequado desse tipo de material como parte da política da gestão ambiental da instituição. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
176/2018. 

160) Aquisição de 
medicamentos veterinários. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.12 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 5.1 - Deverão ser observados os cuidados quanto à indicação, aquisição, uso, armazenamento e descarte, obedecendo-se a 
legislação vigente com as prerrogativas da ABNT 10.004; ANVISA/RDC 306/2004 e 44/2009 e CONAMA 358/2005, a fim de criar a alternativa apropriada para o descarte seguro 
e ambientalmente correto e de acordo com suas especialidades farmacêuticas. (...) 
6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.12 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
189/2018. 

161) Aquisição de materiais 
de consumo de uso 

comum. 
X 

Termo de referência: 
“5 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 5.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se 
para os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme 
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Acórdão n. 2380/2012 Segunda Câmara. 
5.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da 
Superintendência de Infraestrutura da UFPR. 
5.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da 
UFPR, conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão 
eletrônico n° 
188/2018. 

162) Aquisição de 
ferramentas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 5.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de 
maneira uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 
185/2018. 

163) Aquisição de solução 
para datacenter baseada 

em tecnologias 
hiperconvergentes. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“1 - DO OBJETO (...) 1.2 - Informações Complementares (...) 1.2.1.2 - A presente contratação obedecerá, no que for pertinente, ao disposto nas seguintes legislações: (...) h) 
Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

6/2018. 

164) Aquisição de 
acessórios e ferramentas. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

4/2018. 

165) Aquisição de 
acessórios e ferramentas 

de uso comum. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico n° 

3/2018. 

166) Aquisição de 
acessórios e ferramentas 

de uso comum. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
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armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes 
critérios elencados na Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
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Prestação de serviços: 

Modalidade de licitação Objeto 
Menção à IN 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão eletrônico nº 35/2018. 1) Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão dos jornais murais BIOHOJE. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 34/2018. 2) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e nivelamento do terreno. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 25/2018. 3) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de muro palito. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 4/2018. 4) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio escolar. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 53/2018. 5) Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão dos jornais murais BIOHOJE. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 47/2018. 
6) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e 

terrestres, nacionais e internacionais. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 80/2018. 
7) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e preditiva de 

equipamentos. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 88/2018. 8) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 78/2018. 
9) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de esgotamento de fossas sanitárias, sumidouros, 

caixas de gordura, caixas de passagem e limpeza e desobstrução de rede de esgoto e rede de água pluvial. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 120/2018. 10) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de livros e agendas. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 108/2018. 11) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte às aulas práticas. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 139/2018. 12) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e fornecimento de refeições. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 153/2018. 
13) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 

equipamentos de musculação e ergométricos. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 151/2018. 
14) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break e/ou café da manhã e/ou 

coquetel. 
NÃO 

Termo de referência: 
“4 - DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 4.2 - Atividades a 
serem Executadas 4.2.1.3 - Todas as bebidas deverão ser servidas 
em xícaras de louça ou copos de vidro para cooperar com a prática 
de sustentabilidade, reduzindo o lixo com os descartáveis.” 

Pregão eletrônico n° 147/2018. 
15) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, desinstalação e realocação de 

equipamentos de ar-condicionado. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 182/2018. 16) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de portaria, recepção e vigia. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 193/2018. 
17) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 

equipamentos de musculação e ergométricos. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 183/2018. 18) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 181/2018. 19) Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade legal. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 202/2018. 20) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 205/2018. 21) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e fornecimento de refeições. NÃO 

Termo de referência: 
“16 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 16.1 - A 
execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e 
práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística 
Sustentável da UFPR: a. Uso racional de energia elétrica, água e 
copos plásticos, reduzindo consumo e combatendo desperdícios 
(eixo 2 - uso racional de recursos); b. Destinação correta de 
resíduos (eixo 2 - gestão adequada de resíduos gerados).” 

Pregão eletrônico n° 192/2018. 22) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 199/2018. 23) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de afinação e regulagem de pianos. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 195/2018. 
24) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e 

terrestres. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico n° 190/2018. 25) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia. NÃO NÃO 
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Serviços de engenharia: 

Modalidade de licitação Objeto 
Menção à Instrução Normativa 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão eletrônico nº 
59/2018. 

1) Contratação de empresa especializada na 
execução de serviços comuns de engenharia. 

NÃO NÃO 

RDC eletrônico nº 
13/2018. 

2) Contratação de empresa de arquitetura ou 
engenharia para elaboração de Projeto Básico de 

Arquitetura e Engenharia para adequação do Edifício 
que abriga a Biblioteca Central (BC), Casa da 

Estudante Universitária de Curitiba (CEUC), Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) e Restaurante 

Universitário (RU). 

NÃO 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do 
disposto no projeto base, na planilha de orçamento quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que 
instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência 
energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
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Obras: 

Modalidade de licitação Objeto 
Menção à IN 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

RDC eletrônico nº 1/2018. 
 

Nota: link dos anexos do edital 
indisponível para acesso no Portal 
de Compras do Governo Federal. 

1) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução da 1ª etapa da reforma 
de área parcial. 

NÃO 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações 
tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico nº 2/2018. 
 

Nota: link dos anexos do edital 
indisponível para acesso no Portal 
de Compras do Governo Federal. 

2) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de construção de 
edificações. 

NÃO 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC eletrônico n° 4/2018. 
 

Nota: link dos anexos do edital 
indisponível para acesso no Portal 
de Compras do Governo Federal. 

3) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de construção de 
edificações. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC eletrônico n° 8/2018. 

4) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de construção de 
edificações. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos e memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, 
as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que 
couber.” 

RDC eletrônico n° 7/2018. 
5) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de restauro e reforma. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações 
tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico n° 15/2018. 
 

Nota: link do edital e anexos 
indisponível para acesso no Portal 
de Compras do Governo Federal. 

6) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de Reforço da Fundação 
e Reforma. 

- - 

RDC eletrônico n° 12/2018. 
7) Contratação de empresa de 

arquitetura ou engenharia. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução dos serviços, a Contratada deverá observar, além do disposto no Projeto 
Base, bem como nos demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico n° 5/2018. 

8) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 
execução de substituição das 
instalações prediais de gás 

canalizado (GLP Gás Liquefeito de 
Petróleo). 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações 
tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico n° 18/2018. 

9) Construção da 2ª etapa da 
reforma e ampliação do edifício 

que abriga as piscinas do Centro 
de Educação Física e Desporto do 

Setor de Ciências Biológicas. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC eletrônico n° 17/2018. 

10) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de impermeabilização e 
intervenções no Restaurante 

Universitário Central. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC eletrônico n° 14/2018. 
11) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de reforma no Bloco II. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 



77 

RDC eletrônico n° 11/2018. 

12) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 
execução de readequação da 

quadra esportiva. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC eletrônico n° 10/2018. 
13) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de restauro. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC eletrônico n° 9/2018. 

14) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de reforma no 4¨ andar 
do edifício de administração. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC eletrônico n° 6/2018. 
15) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de troca de esquadrias. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC eletrônico n° 20/2018. 
16) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

construção da rampa de acesso. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 

RDC eletrônico n° 16/2018. 
17) Contratação de empresa de 
arquitetura ou engenharia para 

execução de restauro. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, 
na planilha de orçamento quantitativo, no caderno de encargos, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no 
que couber.” 
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APÊNDICE 4 – DETALHAMENTO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DIVULGADOS PELA UFPR NO PORTAL DE COMPRAS DO 

GOVERNO FEDERAL EM 2019 

Fornecimento 

Modalidade 
de licitação 

Objeto 
Menção à IN 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão 
eletrônico nº 

29/2019. 

1) Aquisição de 
cilindros e recargas 
de gases especiais. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

23/2019. 

2) Aquisição de 
conjunto mobiliário 
composto por 01 
(uma) bancada 

lateral em formato U 
e 01 (um) armário 

alto com porta e três 
gavetas. 

X 
No termo de 
referência. 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

21/2019. 

3) Aquisição de 
aparelhos de ar-

condicionado do tipo 
split. 

X 

Edital: 
“14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

13/2019. 

4) Aquisição de 
itens de tecnologia 

da informação. 
X 

Edital: 
“9 - DA HABILITAÇÃO (...) 9.5 - O licitante deverá apresentar a seguinte documentação: (...) 9.5.1.2 - Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (Cadastro Técnico Federal do IBAMA), instituído pelo art. 17, II, da Lei 6.938/81 e Anexo I da Instrução Normativa nº 06/2013-IBAMA, dentro 
do prazo de validade, em nome do fabricante ou do importador das baterias. 9.5.1.3 - Declaração de sustentabilidade ambiental, conforme Anexo V deste Edital. (...) 
14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, mas verifica-se algumas exigências pontuais, tais como: 
6.1.1 - Componentes que observem as diretrizes RoHS, que proíbem o uso de substâncias perigosas (como metais pesados, por exemplo) na produção; 
6.1.2 - Baterias recarregáveis, que possuem maior vida útil e menor impacto ambiental. 
6.2 - Além dessas exigências, serão observadas as diretrizes do Plano de Logística Sustentável da UFPR, que prevê o descarte adequado dos resíduos. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
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fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

9/2019. 

5) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum para o 
almoxarifado 

central. 

X 

Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa nº 1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se 
para os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão 
nº 2.380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto nº 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência 
de Infraestrutura da UFPR. 
6.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto nº 7.746, de 05/06/2012 e Decreto nº 9.178, de 23/10/2017.” 

Pregão 
eletrônico nº 

30/2019. 

6) Aquisição de 
equipamentos de 

laboratório. 
X 

Edital: 
“14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as diretrizes do Plano de Logística Sustentável da UFPR observadas para a presente contratação, pode-se destacar o fato de 
os itens demandados serem predominantemente produzidos em materiais passíveis de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

26/2019. 

7) Aquisição de 
vidrarias de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em vidro, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

25/2019. 

8) Aquisição de 
material de 

acabamento para 
impressos. 

X 

Edital: 
“14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 5.1 - A aquisição do objeto desta licitação deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa 
nº 01/2010-SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, e suas alterações, no que couber. (...) 
6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

22/2019. 

9) Aquisição de 
vidrarias de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em vidro, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

10) Aquisição de 
insumos gráficos. 

X 
Edital: 
“14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
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17/2019. de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A aquisição do objeto desta licitação deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 
01/2010-SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, e suas alterações, no que couber. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

16/2019. 

11) Aquisição de 
insumos químicos 

para gráfica. 
X 

Edital: 
“14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, 
de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A aquisição do objeto desta licitação deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 
01/2010-SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, e suas alterações, no que couber. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

33/2019. 

12) Aquisição de 
equipamentos de 

laboratório. 
 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

28/2019. 
 

13) Aquisição de 
carimbos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

10/2019. 

14) Aquisição de 
materiais de 
consumo. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

1/2019. 

15) Aquisição de 
lâmpadas para 

projetores 
multimídia. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (...) 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. 
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Entretanto, o próprio objeto demonstra atender à preocupação com a sustentabilidade ambiental e econômica, por proporcionar a substituição das lâmpadas dos equipamentos, 
permitindo que esses permaneçam em operação. Ainda, a UFPR possui um programa de gerenciamento de resíduos que observa os procedimentos para o correto descarte das 
lâmpadas especiais. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

35/2019. 

16) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum para o 
almoxarifado 

central. 

X 

Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa nº 1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se 
para os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão 
nº 2.380/2012 Segunda Câmara.” 

Pregão 
eletrônico nº 

31/2019. 

17) Aquisição de 
persianas e 
capachos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.16 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.16 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

27/2019. 

18) Aquisição de 
materiais de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

20/2019. 

19) Aquisição de 
Equipamentos de 

Proteção Individual. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.12 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 5.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
6 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 6.12 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
7 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 7.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

11/2019. 

20) Aquisição de 
móveis, 

eletrodomésticos e 
itens diversos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre os critérios de sustentabilidade ambiental utilizados para a presente contratação, pode-se citar: a) A exigência de gás 
ecológico para o equipamento de ar condicionado portátil; b) A exigência de selo de eficiência energética para os ventiladores; c) A presença de itens produzidos em metal e plástico, 
predominantemente recicláveis. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
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8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

37/2019. 

21) Aquisição de 
scanners de mesa, 

com plataforma 
especial para 

digitalização de 
livros. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

50/2019. 

22) Aquisição de 
materiais de 
consumo e 

permanente de uso 
comum na área da 

saúde. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

46/2019. 

23) Aquisição de 
camisetas e 
bandeiras. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (...) 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. 
Entretanto, o próprio objeto demonstra atender à preocupação com a sustentabilidade ambiental e econômica, por proporcionar a substituição das lâmpadas dos equipamentos, 
permitindo que esses permaneçam em operação. Ainda, a UFPR possui um programa de gerenciamento de resíduos que observa os procedimentos para o correto descarte das 
lâmpadas especiais. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
45/2019. 

24) Aquisição de 
hélio líquido 
altamente 
refrigerado. 

X 

Termo de referência: 
“6 – Da sustentabilidade Ambiental 6.1 – Não se aplica, pois o produto a ser licitado, hélio líquido altamente refrigerado, é inerte, é um gás nobre, não gera resíduos nem embalagens 
passíveis de descartes. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar integridade do material durante o transporte e armazenamento. 
(...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
43/2019. 

25) Aquisição de 
água mineral em 
galões de 20 litros. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de água mineral, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

26) Aquisição de 
cargas de Gás 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
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42/2019. Liquefeito de 
Petróleo (GLP). 

do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
39/2019. 

27) Aquisição de 
equipamentos de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

36/2019. 

28) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum para o 
Almoxarifado 

Central da 
Universidade. 

X 

Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2.380/2012 Segunda Câmara. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.9 - Todos os materiais deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da IN nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico Nº 

55/2019. 

29) Aquisição de 
Diesel automotivo 

tipo S-10. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Foi adequado, conforme a legislação ambiental, local e recipiente (tanque aéreo) para acondicionamento do combustível, com vistas 
a evitar perdas e eventuais danos ao ambiente em caso de vazamentos e outras ocorrências, bem como mitigar custos de manutenção e armazenamento. 
6.2 - A exigência das características do combustível foi feita com observação da legislação ambiental e o produto solicitado foi aquele previsto em lei e com menor dano ambiental, no 
que se refere à emissão de partículas e resíduos após o uso. 
6.3 - Existe sistema oficial de coleta de resíduos combustíveis e lubrificantes usados estabelecido pela UFPR. 
6.4 - Os veículos (tratores), que utilizam o combustível são adequados à legislação ambiental e, periodicamente, são submetidos à manutenção e revisão preventivas no que tange ao 
consumo e formação de resíduos. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

54/2019. 

30) Aquisição de 
materiais de 
serralheria. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
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7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

52/2019. 

31) Aquisição de 
materiais de 
serralheria. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

49/2019. 

32) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
6.3 A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

44/2019. 

33) Aquisição de 
placas de 

sinalização de 
trânsito. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
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8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

62/2019. 

34) Aquisição de 
materiais de 
construção 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

61/2019. 

35) Aquisição de 
materiais de 
construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 8.9 - Responsabilizar-se pela 
reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados /acondicionamento dos materiais objeto desta licitação.” 

Pregão 
eletrônico nº 

59/2019. 

36) Aquisição de 
materiais elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
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Pregão 
eletrônico nº 

58/2019. 

37) Aquisição de 
materiais de 
construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...)  
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 8.9 - Responsabilizar-se pela 
reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados /acondicionamento dos materiais objeto desta licitação.” 

Pregão 
eletrônico nº 

56/2019. 

38) Aquisição de 
materiais elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

51/2019. 

39) Aquisição de 
tendas infláveis. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
Eletrônico nº 

48/2019. 

40) Aquisição de 
ração para 

alimentação de 
animais. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Critérios ambientais e de sustentabilidade considerados: 
a) Menor impacto sobre recursos naturais como água, terra e vegetação, pois o uso de rações permite a substituição do uso de pastagens, com menor uso de insumos agrícolas e, 
consequentemente, menor contaminação das águas e terras; 
b) A eficiência da utilização das rações será medida pelo desempenho dos animais, bem como pelas formas de controle de perdas e desperdícios, desde sua armazenagem até o 
fornecimento e efetivo consumo das mesmas; 
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c) O uso das rações permite alongar a cadeia produtiva e, consequentemente, gerar mais empregos desde a fábrica até o campo; 
d) O mais controlado manejo das rações permite que a alimentação animal seja programada e tenha maior vida útil, seja do ponto de vista do produto, seja a dos animais que dele se 
beneficiam; 
e) Na confecção e comercialização das rações, as empresas legalizadas seguem as normas ambientais legais sobre o tema e, consequentemente, têm papel fundamental na 
preservação do ambiente e observação das boas práticas agrosilvopastorais. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

71/2019. 

41) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

70/2019. 

42) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

67/2019. 

43) Aquisição de 
materiais de pintura. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
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6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

65/2019. 

44) Aquisição de 
materiais de pintura. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

63/2019. 

45) Aquisição de 
suínos vivos. 

NÃO 

Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - O fornecedor deve atender as normas de criação preconizadas nos manuais de bem-estar animal. A granja deve ser registrada e 
certificada para a produção de suínos e o transporte deve seguir as normas estaduais para transporte de animais vivos com identificação individual dos animais e registro de guia de 
transito [sic] animal (GTA) emitida pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), a entrega da documentação deverá ocorrer junto com a entrega dos suínos.” 

Pregão 
eletrônico nº 

60/2019. 

46) Aquisição de 
materiais de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

57/2019. 

47) Aquisição de 
materiais elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
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Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

81/2019. 

48) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias - 
água fria, esgoto 
sanitário e águas 

pluviais. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
 4.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de Referência 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 
SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 
SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

78/2019. 

49) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias - 
água fria, esgoto 
sanitário e águas 

pluviais . 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
Termo de Referência 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

73/2019. 

50) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias - 
água fria, esgoto 
sanitário e águas 

pluviais. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 51) Aquisição de X Edital: 
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eletrônico nº 
72/2019. 

materiais hidráulicos 
para instalações 
hidrossanitárias - 
água fria, esgoto 
sanitário e águas 

pluviais. 

“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 
SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

69/2019. 

52) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum, contendo 

itens de expediente 
e outros, destinados 

ao Almoxarifado 
Central da 

Universidade. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
 

Pregão 
eletrônico nº 

66/2019. 

53) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias - 
água fria, esgoto 
sanitário e águas 

pluviais. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento.” 
 

Pregão 
eletrônico nº 

83/2019. 

54) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 



91 

6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

82/2019. 

55) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

80/2019. 

56) Aquisição de 
itens de mobiliário. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Para a presente contratação, foi considerada a regularidade das atividades dos fornecedores, quanto à regulamentação do IBAMA 
para atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

79/2019. 

57) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da 
Superintendência de Infraestrutura da UFPR. 
6.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.9 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

77/2019. 

58) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
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6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA  (...) 8.9 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

76/2019. 

59) Aquisição de 
materiais hidráulicos 

para instalações 
hidrossanitárias. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

68/2019. 

60) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum, contendo 

itens de expediente 
e outros, para o 

almoxarifado 
central. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da 
Superintendência de Infraestrutura da UFPR. 
6.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

93/2019. 

61) Aquisição de 
materiais de 
construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
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garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

92/2019. 

62) Aquisição de 
materiais de 
construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

91/2019. 

63) Aquisição de 
materiais de 
construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

90/2019. 

64) Aquisição de 
materiais para 

telefonia. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
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7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

88/2019. 

65) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
6.3 A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

53/2019. 

66) Aquisição de 
computadores do 

tipo desktops, 
notebooks, 

workstations, 
leitoras/gravadoras 

de DVD. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“4.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (...) 2. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais (...) 3. Os produtos devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor 
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento e permita o descarte sustentável. (...) 
5. Conforme previsto no inciso IV do artigo 5º da Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010-SLTI/MPOG, os equipamentos ofertados não deverão conter substâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances ou Restrição de Certas Substâncias Perigosas), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 7.1 - Os critérios de sustentabilidade ambiental a ser atendidos para cada item a ser licitado, foram descriminados na especificação dos 
itens, conforme Anexo VIII do Edital de Pregão Eletrônico nº 053/2019. 
8 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 8.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
9 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 9.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
101/2019. 

67) Contratação de 
solução integrada 

de segurança 
eletrônica. 

X 

Edital: 
“12.4 - Para assinatura da ata de registro de preços deverão ser apresentados os seguintes documentos: (...) c) Certificado - emitido por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada, ou ainda por documento original do fabricante que acompanhe o produto (ficha técnica, manual) – da diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances ou 
Restrição de Certas Substâncias Perigosas) para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 09, conforme disposto na Instrução Normativa nº1, de 19/01/2010-SLTI/MPOG Art. 5°, § 1º;” 
Termo de referência: 
“3 - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI (...) 3.7 Demais Requisitos (...) 3.7.4 Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais (...) 3.7.4.5 Conforme previsto no inciso IV 
do artigo 5º da Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010-SLTI/MPOG, os equipamentos ofertados não deverão conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances ou Restrição de Certas Substâncias Perigosas), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs), comprovada a norma com certificado de instituição oficial ou credenciada;" 

Pregão 
eletrônico nº 
100/2019. 

68) Aquisição 
parcelada, conforme 

necessidade, de 
materiais médicos e 

odontológicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
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Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 

95/2019. 

69) Aquisição de 
acessórios para 

extintores e 
hidrantes. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.9 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
117/2019. 

70) Aquisição de 
materiais de 
consumo e 

permanentes. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“5 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 5.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
111/2019. 

71) Aquisição de 
estante, armários e 

bancadas. 
X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental, além de considerar a regularidade das 
atividades dos fornecedores, quanto à regulamentação do IBAMA para atividades potencialmente poluidoras, ou utilizadoras de recursos ambientais. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
108/2019. 

72) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
6.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
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fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
104/2019. 

73) Aquisição de 
placas de 

sinalização para 
prevenção e 
combate à 
incêndios. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
6.1.1 - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 
6.1.2 - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 
6.1.3 - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
6.1.4 - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
102/2019. 

74) Aquisição de 
experimento para 

equipar os 
laboratórios de 

ensino de Física 
Moderna. 

X 

Edital: 
“13 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 13.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“5 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 5.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
6 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 6.5 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
130/2019. 

75) Aquisição de 
materiais, insumos 

químicos e 
máquinas e 

acessórios gráficos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A aquisição do objeto desta licitação deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 
01/2010-SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, e suas alterações, no que couber. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
107/2019. 

76) Aquisição de 
reagentes e 
materiais de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira uniforme. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
127/2019. 

77) Aquisição de 
materiais e 

acessórios para 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
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manutenção de 
revestimentos. 

armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
124/2019. 

78) Aquisição de 
materiais de 
construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
119/2019. 

79) Aquisição de 
máquinas e 

equipamentos para 
os laboratórios de 

fabricação do curso 
de Engenharia 

Mecânica. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
118/2019. 

80) Aquisição de 
reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
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uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, embalagens produzidas em material plástico, passível de reciclagem. A UFPR possui, ainda, programa de descarte 
adequado desse tipo de material como parte da política da gestão ambiental da instituição. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
113/2019, 

81) Aquisição de 
materiais de 
consumo. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, de maneira 
uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
112/2019. 

82) Aquisição de 
materiais de 
consumo e 

permanente. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, de maneira 
uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
110/2019. 

83) Aquisição de 
chapas offset 

gravadas. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A aquisição do objeto desta licitação deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 
01/2010-SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, e suas alterações, no que couber. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
109/2019. 

84) Aquisição de 
eletrodomésticos e 

itens diversos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre os critérios de sustentabilidade ambiental utilizados para a presente contratação, pode-se citar: 
1. A exigência de gás ecológico para o equipamento de ar condicionando portátil; 
2. A exigência de selo de eficiência energética para os ventiladores; 
3. A presença de itens produzidos em metal e plástico, predominantemente recicláveis. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
106/2019. 

85) Aquisição de 
vidrarias de 
laboratório. 

X 
Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
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armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além das descrições 
contemplarem, principalmente, itens produzidos em vidro, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
145/2019. 

86) Aquisição de 
linóleo (piso para 

dança) e fitas 
adesivas para 

linóleos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
137/2019. 

87) Aquisição de 
insumos agrícolas. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - O cálculo da quantidade e das características dos insumos solicitados levam em consideração análises de solo e condições edafo-
climáticas das áreas da fazenda Canguiri. 
6.2 - Os produtos solicitados não causam dano ao ambiente. 
6.3 - O uso e aplicação dos insumos obedecerá critérios agronômicos para utilização. 
6.4 - O resíduo decorrente de embalagens será dispensado conforme preconiza a legislação ambiental. 
6.5 - As quantidades utilizadas serão as mínimas necessárias e os insumos, quando possível serão substituídos por elementos naturais, tais como esterco e outros subprodutos da 
atividade da fazenda. 
6.6 - Por tratar-se de uma APA (Área de Preservação Ambiental), os insumos foram escolhidos em obediência à legislação ambiental. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
136/2019. 

88) Aquisição de 
microscópios 

ópticos binoculares. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. O 
equipamento, objeto deste pregão, tem um mínimo, ou quase ausentes, impactos ambientais. Funciona através de energia elétrica com consumo mínimo, buscando a auto 
sustentabilidade dos laboratórios e de seus recursos. assim, não gera resíduos sólidos e ou químicos contínuos ou de grande quantidade. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 
7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 
19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
133/2019. 

89) Aquisição de 
materiais elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
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b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
132/2019. 

90) Aquisição de 
materiais elétricos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
131/2019. 

91) Aquisição de 
materiais de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
128/2019. 

92) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração 
ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 2380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
6.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de 
Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e 
Decreto n. 9178, de 23/10/2017. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
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8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
126/2019. 

93) Aquisição de 
materiais e 

acessórios para 
manutenção de 
revestimentos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
125/2019. 

94) Aquisição de 
materiais e 

acessórios para 
manutenção de 
revestimentos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
120/2019. 

95) Aquisição de 
ração peletizada 

para ratos e 
camundongos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Para o planejamento da contratação levamos em consideração a quantidade de ração ingerida por animal no biotério. Neste caso, o 
consumo médio segue o seguinte padrão: de 4 a 5g para um rato adulto e de 1 a 2g para um camundongo adulto. O cálculo para a quantidade de ração a ser adquirida tomou por 
base o consumo, espaço físico e a capacidade de criação do biotério, para que não haja desperdício de material. Além do mais, a ração apresentada na forma de pelete também 
contribui para minimizar o desperdício de ração pelos animais, uma vez que, o pelete permite que o animal consuma totalmente o alimento entre as grades, evitando que a ração 
dentro da caixa seja desprezada pelos animais. 
6.2 - Os fornecedores devem adotar como base a “Nutrição Responsável” que pode ser definida como o método de formular e produzir uma ração, tomando por base componentes 
externos, através da aplicação de tecnologia, uso responsável dos recursos naturais para a produção de um alimento saudável e seguro. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.8 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
142/2019. 

96) Aquisição de 
banner e faixa em 

lona. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
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Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A aquisição do objeto desta licitação deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 
01/2010-SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, e suas alterações, no que couber. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.4 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
141/2019. 

97) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração 
ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 2380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
6.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de 
Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e 
Decreto n. 9178, de 23/10/2017. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.8 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
140/2019. 

98) Aquisição de 
materiais 

odontológicos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
138/2019. 

99) Aquisição de 
tintas e solvente 

para a impressora 
plotter Ampla Targa 

XT. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - A aquisição do objeto desta licitação deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 
01/2010-SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, e suas alterações, no que couber. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.7 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
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Pregão 
eletrônico nº 
135/2019. 

100) Aquisição de 
reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de Referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira uniforme, além das descrições 
contemplarem, principalmente, embalagens produzidas em material plástico, passível de reciclagem. A UFPR possui, ainda, programa de descarte adequado desse tipo de material 
como parte da política da gestão ambiental da instituição. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
134/2019. 

101) Aquisição de 
lâmpadas e 

materiais elétricos. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.11 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.11 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
129/2019. 

102) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
6.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
123/2019. 

103) Aquisição de 
materiais de 
construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
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b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
122/2019. 

104) Aquisição de 
materiais de 
construção. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
151/2019. 

105) Aquisição de 
itens remanescentes 

de consumo e 
permanente 
laboratorial e 

hospitalar. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
150/2019. 

106) Aquisição de 
materiais de 

consumo de uso 
comum. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração 
ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 2380/2012 Segunda Câmara. 
6.2 - A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
6.3 - A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de 
Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e 
Decreto n. 9178, de 23/10/2017. 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
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Pregão 
eletrônico nº 
148/2019. 

107) Aquisição de 
vidrarias de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em vidro, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
147/2019. 

108) Aquisição de 
vidrarias de 
laboratório. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em vidro, passível de reciclagem. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
146/2019. 

109) Aquisição de 
reagentes químicos. 

X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.6 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, embalagens produzidas em material plástico, passível de reciclagem. A UFPR possui, ainda, programa de descarte 
adequado desse tipo de material como parte da política da gestão ambiental da instituição. (...) 
7 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 7.5 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do 
fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
8 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 8.6 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão 
eletrônico nº 
144/2019. 

110) Fornecimento e 
instalação de 

divisórias tipo naval. 
X 

Edital: 
“14 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 14.10 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme 
prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
Termo de referência: 
“6 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
8 - DOS PRAZOS, DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (...) 8.10 - Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática 
do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e 
armazenamento. (...) 
9 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 9.7 - Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução 
Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 
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Prestação de serviços: 

Modalidade de licitação Objeto 
Menção à IN 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão eletrônico nº 
34/2019. 

1) Prestação de serviços de suporte técnico aos 
laboratórios do Departamento de Anatomia e de 
Biologia Celular. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
38/2019. 

2) Prestação de serviços de remoção de abelhas 
e vespas. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
15/2019. 

3) Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em máquinas gráficas. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
14/2019. 

4) Prestação de serviços de suporte técnico ao 
Biotério. 

NÃO 
Termo de referência: 
“A execução dos serviços deverá considerar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística 
Sustentável da UFPR: uso racional de materiais e de recursos naturais (água, principalmente); e contratação de mão de obra local.” 

Pregão eletrônico nº 
32/2019. 

5) Contratação de serviços de busca de 
anterioridades e de redação de patentes. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
18/2019. 

6) Prestação de serviços de acabamento em 
materiais gráficos produzidos pela Imprensa 

Universitária. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
41/2019. 

7) Prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de lâmpadas 

fluorescentes, pilhas, baterias, relés e reatores. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
47/2019. 

8) Prestação de serviços de controle integrado de 
pragas urbanas. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
84/2019. 

9) Prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de lâmpadas 

fluorescentes, pilhas, baterias, relés e reatores. 
NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
87/2019. 

10) Prestação de serviços de reforma de cadeiras 
e estofados. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
85/2019. 

11) Prestação de serviços terceirizados de 
marinheiros. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
86/2019. 

12) Prestação de serviços de suporte às aulas 
práticas. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
114/2019. 

13) Contratação de leiloeiro oficial. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
97/2019. 

14) Prestação de serviços gráficos. NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
139/2019. 

15) Prestação de serviços de produção e 
fornecimento de refeições. 

NÃO 

Termo de referência: 
“16 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 16.1 A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de 
sustentabilidade, observando o Plano de Logística Sustentável da UFPR: 
a. Uso racional de energia elétrica e água, reduzindo consumo e combatendo desperdícios 
(eixo 2 - uso racional de recursos); 
b. Uso racional de recursos naturais e bens públicos, com distribuição de canecas em substituição a copos descartáveis (eixo 2 – uso 
racional de recursos); 
c. Destinação correta de resíduos (eixo 2 - gestão adequada de resíduos gerados). 
d. Incentivos a contratações e compras públicas sustentáveis e Inserção nos contratos a obrigatoriedade de capacitação para 
funcionários na área de resíduos, com carga horária mínima de 40 horas (eixo 2 – licitações sustentáveis). 

Pregão eletrônico nº 
115/2019. 

16) Prestação de serviços de apoio técnico-
operacional. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
149/2019. 

17) Prestação de serviços de agenciamento de 
passagens aéreas e terrestres. 

X NÃO 

Pregão eletrônico nº 
121/2019. 

18) Prestação de serviços de agenciamento, para 
transporte de cargas internacionais e de serviços 

de despacho aduaneiro. 
X NÃO 

Serviços de engenharia: 
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Modalidade de licitação Objeto 
Menção à IN 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão eletrônico nº 
19/2019. 

1) Serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento integral de peças de reposição, 

adequação, limpeza a seco e higienização de dutos 
de sistemas de ar-condicionado. 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico nº 
7/2019. 

2) Prestação de serviços de fornecimento e 
instalação de muro palito pré-moldado. 

X NÃO 

Pregão eletrônico nº 
74/2019. 

3) Prestação de serviços de instalação e 
manutenção de extintores, mangueiras e sinalização 

para proteção contra incêndios. 
X 

Termo de referência: 
“9 - DOS DEVERES DA EMPRESA (...) 9.27 - Observar as recomendações das normas IN Nº01 DE 2010, que visa à sustentabilidade 
ambiental, onde devem ser consideradas as aquisições de bens e contratações de obras e serviços na Administração Pública Federal, 
considerando os processos de fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, com vistas ao atendimento das demandas 
mencionadas acima, observando que a destinação final dos resíduos ficará a cargo da empresa contratada para a prestação dos serviços, 
verificando ainda se os resíduos são recicláveis, diminuindo o impacto na natureza. Observar Item 4.2.10 deste Termo de Referência 
referente as [sic] peças, componentes, acessórios, mangueiras, cilindros a serem substituídos, deverão ser devolvidos a Fiscalização para 
atesto e posterior descarte pela empresa.” 

Pregão eletrônico nº 
40/2019. 

4) Prestação de serviços de instalação de 
infraestrutura de rede lógica. 

NÃO NÃO 

RDC eletrônico nº 
11/2019. 

5) Elaboração de projetos complementares de 
arquitetura e engenharia. 

X 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a elaboração do projeto, a Contratada deverá observar, além do disposto na planilha 
de orçamento quantitativo, no termo de referência, e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas 
que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de 
chuva, no que couber.” 
 
Termo de referência: 
“3 DISPOSIÇÕES INICIAIS (...) A CONTRATADA deverá atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a 
buscar soluções que privilegiem o aproveitamento da iluminação e ventilação naturais, o conforto termo-acústico, o reaproveitamento de 
águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando aplicável), dentre outras alternativas, comprometendo-se também a verificar junto aos 
órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); (...) 
10.8 GERENCIAMENTO 10.8.1 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 
A CONTRATADA deverá apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC), elaborado por profissional habilitado com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para orientar e determinar o 
manejo e destinação ambientalmente adequados de todos os resíduos gerados durante a Obra a ser executada, conforme a Instrução 
Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI/MPOG, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 
bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências; 
A CONTRATADA deverá elaborar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, nas condições determinadas pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002; 
O PGRCC deverá conter: 
a) A identificação e quantificação dos resíduos gerados em demolições, reformas, ampliações, construções e demais atividades inerentes 
às obras; 
b) O processo de triagem dos resíduos, se feito na obra ou nos locais de destinação licenciados para essa finalidade; 
c) O acondicionamento adequado dos resíduos desde a sua geração até o seu transporte, de forma a assegurar a reutilização e a 
reciclagem; 
d) A forma de transporte dos resíduos em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes; 
e) A destinação final, de acordo com a Resolução CONAMA nº 307 (por Classes de resíduos). 

RDC eletrônico nº 
14/2019. 

6) Elaboração de Projetos Básicos Completos de 
Arquitetura e Engenharia. 

X 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a elaboração do projeto, a Contratada deverá observar, além do disposto nos 
estudos preliminares, na planilha de orçamento quantitativo, no termo de referência e demais documentos que instruem o presente 
processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, 
no que couber.” 
 
Termo de referência: 
“4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (...) PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE: 
A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística 
Sustentável da UFPR: 
Atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a buscar soluções que privilegiem o aproveitamento da 
iluminação e ventilação naturais, o conforto termo-acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando 
aplicável), dentre outras alternativas, comprometendo-se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração 
de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA); 
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Espera-se uma proposta arquitetônica que empregue tecnologias apropriadas para minimizar ou eliminar resíduos, riscos ao meio 
ambiente e à comunidade; que privilegiem o uso de tecnologia limpa, visando reduzir os gastos com energia e com recursos e materiais, 
devendo, por isso, prever o reaproveitamento de águas pluviais, de sobra de materiais como entulho e, ainda, que optem pelo emprego de 
materiais que possam ser reciclados. A seleção de materiais deverá levar em conta ainda aspectos que minimizem impactos ambientais ao 
longo de todo o ciclo de vida do produto. Os materiais devem ser empregados somente em situações nas quais seu desempenho técnico 
seja ótimo, de forma a minimizar o consumo de matérias primas para a produção do edifício. O projeto deverá buscar maximizar a 
durabilidade do edifício e de suas partes; selecionar materiais duráveis na aplicação e no detalhamento, buscando-se proteger os materiais 
dos seus agentes de degradação mais relevantes; e prever e planejar as atividades de manutenção. 
A partir das informações levantadas acima, pode-se classificar os serviços pretendidos como técnicos profissionais especializados, nos 
termos do art. 13 inciso I da Lei 8666/1993, tendo sido identificada a seguinte solução de mercado que atende aos requisitos 
especificados: 
Contratação de empresa prestadora de serviços, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com os trabalhos sendo realizados nas 
dependências da empresa, tendo a UFPR acesso ao produto final.” 

RDC eletrônico nº 7/2019. 
7) Execução de serviço técnico de laudo técnico em 

estruturas de madeira. 
X 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a elaboração do projeto, a Contratada deverá observar, além do disposto no Termo 
de Referência e seus anexos e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
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Obras: 

Modalidade 
de licitação 

Objeto 
Menção à IN 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

RDC eletrônico 
nº 1/2019. 

1) Execução de restauro 
e adequação de sala da 
Comissão Permanente 
de Pessoal Docente. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, na planilha de Orçamento quantitativo, 
no caderno de informações técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência 
energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 2/2019. 

2) Execução de reforma 
do telhado. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, na planilha de orçamento quantitativo, no 
caderno de encargos, especificações e procedimentos, e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através 
da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 4/2019. 

3) Execução de restauro 
e adequação de pisos 

nos edifícios Dom Pedro 
I e Dom Pedro II. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, na planilha de orçamento quantitativo, no 
caderno de informações técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência 
energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 6/2019. 

4) Substituição das 
instalações prediais de 

gás canalizado. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, na planilha de orçamento quantitativo, no 
memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética e da 
captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 12/2019. 

5) Execução e 
fornecimento de 

materiais, instalação de 
infraestrutura civil e 

elétrica em média e baixa 
tensão, e aprovação do 

Projeto junto à 
concessionária para 

atendimento à demanda 
de energia elétrica do 
Edifício de Educação 

física e pista de 
atletismo. 

X 
 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no termo de referência, na planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência 
energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
Termo de referência: 
“27. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará as recomendações das normas IN Nº01 
DE 2010, que visa à sustentabilidade ambiental, onde devem ser consideradas as aquisições de bens e contratações de obras e serviços na Administração Pública Federal, 
considerando os processos de fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, com vistas ao atendimento das demandas mencionadas acima, observando que a 
destinação final dos resíduos ficará a cargo da empresa contratada para a prestação dos serviços, verificando ainda se os resíduos são recicláveis, diminuindo o impacto na natureza. 
Deverá também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão: 
• Que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
• Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
• Que os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
• Que os materiais não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

RDC eletrônico 
nº 16/2019. 

6) Execução de obra de 
ligação elétrica para 

motobomba. 

X 
No projeto 

base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, na planilha de orçamento quantitativo, no 
memorial descritivo e especificações técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da 
eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 15/2019. 

7) Execução de obra de 
construção de portaria. 

X 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto básico, na planilha de orçamento quantitativo, 
no caderno de encargos, especificações e procedimentos, e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
Projeto base: 
“9 Obrigações da CONTRATADA (...) 9.26 A CONTRATADA deve atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a buscar soluções que privilegiem o 
aproveitamento da iluminação e ventilação naturais, o conforto termo acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando aplicável), dentre outras 
alternativas, comprometendo-se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA).” 
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APÊNDICE 5 – DETALHAMENTO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DIVULGADOS PELA UFPR NO PORTAL DE COMPRAS DO 

GOVERNO FEDERAL EM 2020 

Fornecimento 

Modalidade de 
licitação 

Objeto 
Menção à IN 

01/10 (MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão eletrônico 
nº 13/2020 

1) Aquisição de ração 
peletizada para ratos e 

camundongos de 
laboratório. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.8. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  8.1. Para o planejamento da contratação levamos em consideração a quantidade de ração ingerida por animal no biotério. Neste caso, o 
consumo médio segue o seguinte padrão: de 4 a 5g para um rato adulto e de 1 a 2g para um camundongo adulto. O cálculo para a quantidade de ração a ser adquirida tomou por 
base o consumo, espaço físico e a capacidade de criação do biotério, para que não haja desperdício de material. Além do mais, a ração apresentada na forma de pelete também 
contribui para minimizar o desperdício de ração pelos animais, uma vez que, o pelete permite que o animal consuma totalmente o alimento entre as grades, evitando que a ração 
dentro da caixa seja desprezada pelos animais. 
8.2. Os fornecedores devem adotar como base a “Nutrição Responsável” que pode ser definida como o método de formular e produzir uma ração, tomando por base componentes 
externos, através da aplicação de tecnologia, uso responsável dos recursos naturais para a produção de um alimento saudável e seguro.” 

Pregão eletrônico 
nº 6/2020. 

2) Aquisição de 
ferramentas. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 4/2020. 

3) Aquisição de materiais 
de consumo de uso 

comum, contendo itens 
de expediente e outros, 

para o Almoxarifado 
Central. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão 
Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão 
Eletrônico nº 

16/2020. 

4) Aquisição de feno 
peletizado e ração 

peletizada para ovinos 
em fase de crescimento, 

com a finalidade de 
atender às necessidades 

do Departamento de 
Zootecnia do Setor 

Palotina. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. O uso de produtos na forma peletizada proporciona a redução do desperdício e a diminuição da carga microbiana do alimento e da 
ação de contaminantes. A melhor qualidade nutricional do alimento possibilita que os animais obtenham melhor desempenho. A redução do volume do produto facilita o manejo e o 
armazenamento, diminuindo os custos logísticos” 

Pregão eletrônico 
nº 15/2020. 

5) Aquisição de itens de 
áudio e vídeo. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 10/2020. 

6) Aquisição de itens de 
consumo de uso geral. 

X 
Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 8.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 9.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 
9.2. Além dessas exigências, serão observadas as diretrizes do Plano de Logística Sustentável da UFPR, que prevê o descarte adequado dos resíduos.” 

Pregão eletrônico 
nº 8/2020. 

7) Aquisição de materiais 
de consumo de uso 

comum para o 
Almoxarifado Central. 

X 

Termo de referência: 
“9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 9.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
9.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
9.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 19/2020. 

8) Aquisição de 
lâmpadas para projetores 

multimídia e 
microscópios. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação. Entretanto, o 
próprio objeto demonstra atender à preocupação com a sustentabilidade ambiental e econômica, por proporcionar a substituição das lâmpadas dos equipamentos, permitindo que 
esses permaneçam em operação. Ainda, a UFPR possui um programa de gerenciamento de resíduos que observa os procedimentos para o correto descarte das lâmpadas 
especiais.” 

Pregão eletrônico 
nº 11/2020. 

9) Aquisição de 
persianas e capachos. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.15. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.8. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 25/2020. 

10) Aquisição de 
estantes/prateleiras para 

o Departamento de 
Geologia do Setor de 

Ciências. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. A matéria prima utilizada para a fabricação deste objeto deve ser de origem ambientalmente regular conforme as leis e normas 
ambientais.” 

Pregão eletrônico 
nº 22/2020. 

11) Aquisição de EPIs. X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 21/2020. 

12) Contratação de 
empresa especializada 

em fornecimento e 
instalação de divisórias 

de drywall (gesso 
acartonado). 

X 

Termo de referência: 
“8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
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d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 17/2020. 

13) Aquisição de 
materiais de consumo - 

odontológicos e 
hospitalares - para 

atender às necessidades 
do curso de Odontologia. 

X 

Termo de referência: 
“6. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 6.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). (...) 
7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 7.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SEGES/MPDG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do material durante o transporte e armazenamento. (...) 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 9.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento.” 

Pregão eletrônico 
nº 33/2020. 

14) Aquisição de 
camisetas e bandeiras. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de material de confecção, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 32/2020. 

15) Aquisição de água 
mineral em galões de 20 

litros. 
X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de água mineral, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 31/2020. 

16) Aquisição de material 
odontológico, para 

atender as necessidades 
do Curso de Graduação 
em Odontologia do Setor 
de Ciências da Saúde. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
8.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
8.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
8.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
8.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 29/2020. 

17) Aquisição de cargas 
de Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP). 
X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 23/2020. 

18) Aquisição de itens de 
áudio e vídeo para 

atender a Coordenadoria 
de Integração de 

Políticas de Educação a 
Distância (CIPEAD) e 
núcleos de Tecnologia 

dos diversos campi. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 19) Aquisição de X Termo de referência: 
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nº 34/2020. equipamentos de 
laboratório. 

“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme.” 

Pregão eletrônico 
nº 35/2020. 

20) Aquisição de 
ferramentas e acessórios 
destinados aos postos de 
trabalho (trabalhador de 

manutenção de 
edificações), para 

atender as necessidades 
da Superintendência de 

Infraestrutura. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 45/2020. 

21) Aquisição de Hélio 
líquido altamente 

refrigerado para atender 
necessidades dos 
Laboratórios de 

Ressonância Magnética 
Nuclear. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não se aplica, pois o produto a ser licitado, Hélio líquido altamente refrigerado, é inerte, é um gás nobre, não gera resíduos nem 
embalagens passíveis de descarte.” 

Pregão eletrônico 
nº 43/2020. 

22) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso comum, contendo 
itens de expediente e 

outros, para o 
Almoxarifado Central. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.7. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 39/2020. 

23) Aquisição de 
ferramentas e 

acessórios, destinados 
aos postos de trabalho 

de limpeza e 
conservação. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
I - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
II - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
III - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
IV - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 38/2020. 

24) Aquisição de 
ferramentas e acessórios 
destinados aos postos de 

trabalho. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
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8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 
de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
I - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
II - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
III - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
IV - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 37/2020. 

25) Aquisição de 
ferramentas e acessórios 
destinados aos postos de 
trabalho (trabalhador de 

manutenção de 
edificações - II), para 

atender as necessidades 
da Superintendência de 

Infraestrutura. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 20/2020. 

26) Aquisição de uma 
embarcação de 25 pés, 
modelo de referência 
´panga´ e carreta de 
encalhe, para uso em 

serviço público e 
pesquisas. 

X 

NÃO 
 
O edital não prevê critérios de sustentabilidade a serem observados pelos licitantes/contratados mas, por outro lado, evidencia que o objeto em si a ser contratado, comparativamente 
a soluções equivalentes existentes no mercado, contribui mais positivamente, para a sustentabilidade ambiental. Observe-se: 
Termo de referência: 
“9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 9.1. A presente aquisição contribui positivamente para a sustentabilidade ambiental, podendo-se destacar neste sentido os seguintes 
aspectos: 
9.1.1. Da redução na emissão de poluentes: A embarcação com propulsão a motor movido a gasolina é reconhecidamente menos poluente que àquelas movidas por motores à 
diesel, as “barcas”, as quais vem sendo utilizadas para as aulas de campo realizadas da UFPR no contexto da Baía de Paranaguá. A gradual substituição destas últimas pela 
embarcação ora proposta, ao longo do tempo, contribuirá não somente reduzindo o nível de dioxinas presentes no ar, como também evitando o lançamento dos metais pesados 
presentes no diesel sobre as águas da baía, reduzindo seus impactos negativos sobre a biota marinha e sobre as populações humanas  que se usam dessas águas para a recreação, 
o esporte ou a obtenção de recursos para o sustento ou para o trabalho.” 

Pregão eletrônico 
nº 52/2020. 

27) Aquisição de cargas 
de Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP). 
X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 49/2020. 

28) Aquisição de 
materiais de consumo de 
uso comum na área da 

saúde. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme.” 

Pregão eletrônico 
nº 44/2020. 

29) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso comum, contendo 
itens de expediente e 

outros. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.7. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
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Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 40/2020. 

30) Aquisição de película 
de proteção solar, com 
serviço de instalação. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 36/2020 

31) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso comum, contendo 
itens de expediente e 

outros. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.7. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 27/2020. 

32) Aquisição de 
Bicicletário (Paraciclo) 
tipo R, com capacidade 

para duas bicicletas. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.5. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 65/2020. 

33) Aquisição de itens de 
áudio e vídeo. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 62/2020. 

34) Aquisição de material 
permanente para atender 

às necessidades dos 
Departamentos de 

Medicina Integrada e de 
Farmácia. 

X 

Termo de referência. 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme.” 

Pregão eletrônico 
nº 59/2020. 

35) Aquisição de 
materiais de serralheria. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
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b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 54/2020 

36) Aquisição de 
materiais de consumo de 
uso comum, na área da 

saúde. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme.” 

Pregão eletrônico 
nº 50/2020 

37) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso comum, contendo 
itens de expediente e 

outros. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.7. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 47/2020 

38) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso comum, contendo 
itens de expediente e 

outros. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.7. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 46/2020. 

39) Aquisição de material 
de consumo para o 
Departamento de 

Geologia - Laboratório de 
Laminação (LAMIN). 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.4. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Que a matéria prima utilizada para a fabricação deste objeto seja de origem ambientalmente regular conforme as leis e normas 
ambientais.” 

Pregão eletrônico 
nº 70/2020. 

40) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso comum, contendo 
itens de limpeza e 

produtos de higienização 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.8. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 
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Pregão eletrônico 
nº 66/2020. 

41) Aquisição de itens de 
consumo de Tecnologia 

da Informação. 
X 

Termo de referência: 
“3.3. Para o item 01 (acumuladores de energia), o licitante deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação e sob pena de não aceitação da proposta, os seguintes 
documentos: 
3.3.1. Laudo físico-químico de composição, emitido por laboratório acreditado junto ao INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, ou outro 
documento comprobatório de que a composição das pilhas e baterias ofertadas respeita os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na referida Resolução, para 
cada tipo de produto; 
3.3.2. Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (Cadastro Técnico Federal do IBAMA), instituído pelo 
art. 17, II, da Lei 6.938/81 e Anexo I da Instrução Normativa nº 06/2013-IBAMA, dentro do prazo de validade, em nome do fabricante ou do importador das baterias. (...) 
5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, mas verificam-se algumas exigências pontuais, tais como: 
8.1.1. Componentes que observem as diretrizes RoHS, que proíbem o uso de substâncias perigosas (como metais pesados, por exemplo) na produção; 
8.1.2. Baterias recarregáveis, que possuem maior vida útil e menor impacto ambiental; 
8.1.3. Em relação ao item 01 (acumuladores de energia), só será admitida a oferta de baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos 
na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos 
termos da Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012. 
8.1.3.1. Só será admitida a oferta de baterias cujo fabricante e/ou importador estejam regularmente registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31/08/1981 e Instrução Normativa do IBAMA nº 31 de 03/12/2009. 
8.1.3.2. A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável 
pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa 
IBAMA nº 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4º e 6º da Resolução CONAMA nº 401, de 
04/11/2008, e legislação correlata. 
8.2. Os resíduos gerados pela substituição das atuais baterias serão tratados e destinados corretamente por empresa especializada contratada pela UFPR. 
8.3. Além dessas exigências, serão observadas as diretrizes do Plano de Logística Sustentável da UFPR, que prevê o descarte adequado dos resíduos.” 

Pregão eletrônico 
nº 60/2020. 

42) Aquisição de 
materiais de serralheria. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 72/2020. 

43) Aquisição de 
materiais de consumo de 
uso comum para a Seção 

de Almoxarifado da 
Unidade de Suprimentos. 

X 

Termo de referência: 
“8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5.940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência 
de Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 71/2020. 

44) Aquisição de 
carimbos. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre os critérios de sustentabilidade ambiental utilizados para a presente contratação, apontamos a exigência de tinta à base d'água 
e o fato de as carcaças serem produzidas em material plástico, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 58/2020. 

45) Aquisição de 
materiais hidráulicos para 

X 
Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
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a Superintendência de 
Infraestrutura. 

as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
8.2. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
8.3. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
8.4. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
8.5. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 55/2020. 

46) Aquisição de itens de 
mobiliário 

X 

Edital: 
“9.12. Qualificação Técnica: 9.12.1. Para os itens cujos processos produtivos sejam potencialmente poluidores e/ou utilizador de recurso ambientais deverá ser Apresentado 
Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) junto ao IBAMA, nos termos da Lei 6.938/81 (conforme lista de atividades no Anexo 1 da Instrução Normativa nº 
06/2013-IBAMA); ou documento emitido pelo IBAMA, atestando a origem das madeiras utilizadas na fabricação ou montagem dos itens, conforme Portaria n° 253/2006, do Ministério 
do Meio Ambiente,e Instrução Normativa n° 21/2014-IBAMA, observando os seguintes critérios: 
9.12.1.1. As certificações deverão se referir aos fabricantes dos insumos utilizados na fabricação dos produtos apresentados à presente licitação (madeira, vidro, aço), no que couber; 
9.12.1.2. No caso de a empresa licitante não for o fabricante dos insumos, deverá apresentar CTF/APP de seus fornecedores, demonstrando o vínculo de fornecimento através de 
declaração escrita e/ou comprovação através de notas fiscais; 
9.12.1.3. Considerando que o licitante deverá comprovar a regularidade quanto às atividades que envolvam a fabricação de insumos com madeira, vidro e aço, poderá apresentar 
CTF/APP de mais de um fabricante/fornecedor, comprovando o vínculo de fornecimento através de declaração escrita e/ou notas fiscais.” 
Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Para a presente contratação, foi considerada a regularidade das atividades dos fornecedores, quanto à regulamentação do IBAMA para 
atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.” 

Pregão eletrônico 
nº 73/2020. 

47) Aquisição de peça de 
reposição - módulo de 
motor para gerador. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.4. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 69/2020. 

48) Aquisição de 
materiais de consumo de 
uso comum para a Seção 

de Almoxarifado. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 64/2020. 

49) Aquisição de 
materiais de consumo de 
uso comum na área da 

saúde. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 



119 

8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme.” 

Pregão eletrônico 
nº 61/2020. 

50) Aquisição de 
materiais de laboratório. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em material plástico, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 88/2020. 

51) Aquisição de cargas 
de Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP). 
X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 81/2020. 

52) Aquisição de 
materiais elétricos para 

atender as necessidades 
da Superintendência de 

Infraestrutura. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.13 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
I - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
II - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
III - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
IV - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 78/2020. 

53) Aquisição de 
materiais de consumo de 
uso comum na área da 
saúde e de laboratório. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme.” 

Pregão eletrônico 
nº 77/2020. 

54) Aquisição de 
materiais de construção 
para a Superintendência 

de Infraestrutura. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
I - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
II - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
III - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
IV - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 102/2020. 

55) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso comum. 
X 

Termo de referência: 
“8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
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Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 100/2020. 

56) Aquisição de ração 
para alimentação de 

animais destinados ao 
Setor de Ciências 

Agrárias. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Critérios ambientais e de sustentabilidade considerados: 
I) Menor impacto sobre recursos naturais como água, terra e vegetação, pois o uso de rações permite a substituição do uso de pastagens, com menor uso de insumos agrícolas e, 
consequentemente, menor contaminação das águas e terras; 
II) A eficiência da utilização das rações será medida pelo desempenho dos animais, bem como pelas formas de controle de perdas e desperdícios, desde sua armazenagem até o 
fornecimento e efetivo consumo das mesmas; 
III) O uso das rações permite alongar a cadeia produtiva e, consequentemente, gerar mais empregos desde a fábrica até o campo; 
IV) O mais controlado manejo das rações permite que a alimentação animal seja programada e tenha maior vida útil, seja do ponto de vista do produto, seja a dos animais que dele se 
beneficiam; 
V) Na confecção e comercialização da [sic] rações, as empresas legalizadas seguem as normas ambientais legais sobre o tema e, consequentemente, têm papel fundamental na 
preservação do ambiente e observação das boas práticas agrosilvopastoris.” 

Pregão eletrônico 
nº 83/2020. 

57) Aquisição de hélio 
líquido para atender as 
necessidades do Centro 

de Ressonância 
Magnética Nuclear. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. O uso de Hélio líquido é essencial na manutenção de equipamentos de RMN de alto campo. Por ser um gás nobre inerte, os impactos 
ambientais de sua utilização inexistem. A taxa de evaporação é extremamente alta, e seu peso molecular extremamente baixo faz com que o mesmo escape da atmosfera. Do ponto 
de vista da sustentabilidade ambiental, o maior aspecto relevante para este item seria o fato de que a origem do hélio líquido utilizado ser ligada principalmente aos combustíveis 
fósseis, sendo assim um recurso finito, agravado ainda mais pelo detalhe de perda para a atmosfera exterior explanado acima. Essa característica, aliada ao alto custo, tem 
estimulado o CRMN UFPR a desenvolver estratégias para recuperação do hélio que evapora dos magnetos e eventualmente da quantidade de hélio gerada na operação de recarga 
dos magnetos (boil off). O CRMN adquiriu um compressor, cilindros e um balão para o projeto através de recursos próprios e de auxílio financeiro da ITAIPU Binacional. Continuamos 
na busca de recursos para a aquisição da linha de coleta e do item que mais demanda recursos financeiros, a liquefatora de hélio, que permitirá a instalação de uma unidade de 
recuperação de hélio 100% sustentável dentro da UFPR e a única no Brasil voltada a aplicação de RMN, proporcionando uma redução considerável dos custos da UFPR com este 
insumo e promovendo a reciclagem deste recurso finito. Finalizando, objetivamente o hélio líquido não gera resíduos, embalagens ou subprodutos danosos do ponto de vista 
ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 91/2020. 

58) Aquisição de material 
bibliográfico nacional. 

X 

Termo de referência: 
“6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 6.5 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 8.6 Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 9.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação.” 

Pregão eletrônico 
nº 76/2020. 

59) Aquisição de 
materiais de laboratório. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6 Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além das 
descrições contemplarem, principalmente, embalagens produzidas em material plástico, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 101/2020. 

60) Aquisição de 
reagentes químicos. 

X 

Termo de referência: 
“5. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e 
respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além das 
descrições contemplarem, principalmente, embalagens produzidas em material plástico, passível de reciclagem. A UFPR possui, ainda, programa de descarte adequado desse tipo 
de material como parte da política da gestão ambiental da Instituição.” 

Pregão eletrônico 
nº 84/2020. 

61) Aquisição de 
materiais de construção. 

X 

Termo de referência: 
“5. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO (...) 5.13 Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e 
respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
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8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 
de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
I - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
II - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
III - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com 
o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
IV - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 109/2020. 

62) Aquisição de 
Simuladores, 

equipamentos e 
materiais de consumo 

para o Biotério e 
laboratorial para o curso 
de medicina do campus 

Toledo. 

X 

Termo de referência: 
“5. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e 
respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 105/2020. 

63) Aquisição de 
maravalha de pinus para 
os animais de laboratório 

do Complexo Biotério. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.8. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. A embalagem deverá ser 
plástica, autoclavável, prensada, com capacidade para 100 litros e peso aproximado de 14 Kg cada. A cada cinco embalagens de 100 litros deverão corresponder a 1m3 de 
maravalha. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. A maravalha é um tipo de biomassa produzida a partir da madeira de Pinus advinda de reflorestamento intencional, elas são maiores 
do que as serragens e são utilizadas principalmente para forrar o chão dos galinheiros e estábulos, por exemplo, bem como utilizada como forma ecologicamente natural de 
higienização, organização, para manter a temperatura do ambiente e proteger os animais do contato com as fezes e urina, proporcionando conforto térmico aos animais de 
laboratório, objeto deste Termo de Referência. 
Além de ajudar na proteção de animais, a maravalha também pode ser utilizada como alternativa sustentável de combustível nas fornalhas das indústrias, pois, por ser uma 
biomassa, produz energia limpa que não agride tanto o meio ambiente como os combustíveis fósseis. 
Os principais benefícios da biomassa são: 
Baixo custo de operação, facilidade de armazenamento e transporte, proporciona o reaproveitamento dos resíduos, alta eficiência energética, fonte energética renovável e limpa, 
emite menos gases poluentes, livre de contaminantes químicos. 
Diante do exposto, é imprescindível que a maravalha seja adquirida de um fornecedor de procedência que se preocupe com o meio ambiente comprando madeira somente de 
reflorestamento intencional de Pinus selecionada e transformada em matéria-prima para a produção de maravalha.” 

Pregão eletrônico 
nº 126/2020. 

64) Aquisição de hélio 
líquido para atender as 
necessidades do Centro 

de Ressonância 
Magnética Nuclear. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.8. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. O uso de Hélio líquido é essencial na manutenção de equipamentos de RMN de alto campo. Por ser um gás nobre inerte, os impactos 
ambientais de sua utilização inexistem. A taxa de evaporação é extremamente alta, e seu peso molecular extremamente baixo faz com que o mesmo escape da atmosfera. Do ponto 
de vista da sustentabilidade ambiental, o maior aspecto relevante para este item seria o fato de que a origem do hélio líquido utilizado ser ligada principalmente aos combustíveis 
fósseis, sendo assim um recurso finito, agravado ainda mais pelo detalhe de perda para a atmosfera exterior explanado acima. Essa característica, aliada ao alto custo, tem 
estimulado o CRMN UFPR a desenvolver estratégias para recuperação do hélio que evapora dos magnetos e eventualmente da quantidade de hélio gerada na operação de recarga 
dos magnetos (boil off). 
8.2. O CRMN adquiriu um compressor, cilindros e um balão para o projeto através de recursos próprios e de auxílio financeiro da ITAIPU Binacional. Continuamos na busca de 
recursos para a aquisição da linha de coleta e do item que mais demanda recursos financeiros, a liquefatora de hélio, que permitirá a instalação de uma unidade de recuperação de 
hélio 100% sustentável dentro da UFPR e a única no Brasil voltada a aplicação de RMN, proporcionando uma redução considerável dos custos da UFPR com este insumo e 
promovendo a reciclagem deste recurso finito. 
8.3. Finalizando, objetivamente o hélio líquido não gera resíduos, embalagens ou subprodutos danosos do ponto de vista ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 117/2020. 

65) Aquisição de 
materiais de consumo de 

uso comum contendo 
itens de expediente e 

outros. 

X 

Termo de referência: 
“7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.7. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
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Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 112/2020. 

66) Aquisição de 
reagentes químicos. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, embalagens produzidas em material plástico, passível de reciclagem. A UFPR possui, ainda, programa de descarte 
adequado desse tipo de material como parte da política da gestão ambiental da instituição.” 

Pregão eletrônico 
nº 108/2020. 

67) Aquisição de 
Medicamentos 

Veterinários, para 
atender às necessidades 
do Hospital Veterinário 

do Setor Palotina. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1 Criar a alternativa apropriada para o descarte seguro e ambientalmente correto e de acordo com suas especialidades farmacêuticas. 
8.2 Os cuidados serão observados quanto a indicação, aquisição, uso, armazenamento e descarte, obedecendo-se a legislação vigente com as prerrogativas da ABNT 10.004, 
ANVISA/RDC 306/2004 e CONAMA 358/2005. 
8.3. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 
de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
8.3.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
8.3.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
8.3.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
4.3.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 107/2020. 

68) Aquisição de material 
permanente, 

especificamente 
simuladores e modelo 

anatômico, para atender 
às necessidades dos 

Laboratórios de Práticas 
de Enfermagem. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.6. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação, além da 
legislação que rege a matéria e que, por se tratar de derivado de petróleo, contempla as preocupações com a sustentabilidade ambiental.” 

Pregão eletrônico 
nº 104/2020. 

69) Aquisição de 
materiais de consumo de 
uso comum para a Seção 

de Almoxarifado da 
Unidade de Suprimentos. 

X 

Termo de referência: 
“8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR.” 

Pregão eletrônico 
nº 93/2020. 

70) Aquisição de 
materiais de consumo de 
uso comum para a Seção 

de Almoxarifado da 
Unidade de Suprimentos. 

X 

Termo de referência: 
“8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1 No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2 A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de 
Infraestrutura da UFPR. 
8.3 A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da UFPR, 
conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão eletrônico 
nº 92/2020. 

71) Aquisição de 
materiais de consumo de 
uso comum na área da 
saúde, para atender às 

necessidades do Biotério 
de Biológicas e do 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
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Departamento de 
Farmacologia do 
Campus Toledo. 

8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira uniforme.” 

Pregão eletrônico 
nº 131/2020: 

72) Aquisição de 
máquina lavadora de 

gaiolas para o Complexo 
Biotério. 

X 

Termo de referência: 
“4.3. Todos os itens entregues referentes a máquina deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da Instrução Normativa nº 
01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. Destaco que os produtos cuja especificação não menciona 
necessidade de garantia são classificados pela UFPR como materiais de consumo e para estes, deverá ser resguardado o direito de troca em caso de defeito de fabricação. Em caso 
de ocorrência de alguma avaria no transporte, na entrega ou no caso de o produto não estar em conformidade com o estabelecido deve ser substituído. (...) 
6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 6.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 8.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
9. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 9.1. As principais vantagens decorrentes do uso de uma lavadora de gaiolas automatizada sobre a lavagem manual de gaiolas e outros 
insumos de biotério são a diminuição da poluição do meio ambiente, já que para a lavagem dos itens são usados detergentes ecologicamente corretos, economia de água.” 

Pregão eletrônico 
nº 125/2020. 

73) Aquisição de 
materiais de construção. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
8.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
8.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
8.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
8.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 124/2020. 

74) Aquisição de 
vidrarias de laboratório. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em vidro, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 120/2020. 

75) Aquisição de 
equipamentos de áudio 
para a circulação dos 
Grupos Artísticos da 
Coordenadoria de 
Cultura. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Boas práticas de uso e consumo a serem aplicadas no cotidiano dos servidores na lida com os equipamentos; Descarte adequado do 
lixo eletrônico gerado, com medidas relacionadas à reciclagem e ao reaproveitamento dos bens e seus componentes.” 

Pregão eletrônico 
nº 119/2020. 

76) Aquisição de 
vidrarias de laboratório. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental que pudessem ser utilizados para a presente contratação de maneira 
uniforme, além das descrições contemplarem, principalmente, itens produzidos em vidro, passível de reciclagem.” 

Pregão eletrônico 
nº 116/2020. 

77) Aquisição de 
materiais hidráulicos. 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.7. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
8.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
8.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
8.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
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garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
8.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 

Pregão eletrônico 
nº 106/2020. 

78) Aquisição (eventual) 
de ativos de rede 
(switches). 

X NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 85/2020. 

79) Aquisição de 
materiais de pintura para 
atender as necessidades 
da Superintendência de 
Infraestrutura 

X 

Termo de referência: 
“5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA ACEITAÇÃO (...) 5.5. Todos os itens entregues deverão estar acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando 
as diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.6. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as diretrizes da 
Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará também os seguintes critérios 
elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1e 15448-2; 
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of CertainHazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 
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Prestação de serviços: 

Modalidade de 
licitação 

Objeto 
Menção à IN 01/10 

(MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão eletrônico 
nº 7/2020. 

1) Contratação de empresa 
especializada na prestação de 

serviços de chaveiro. 
X NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 30/2020. 

2) Contratação de empresa 
especializada na prestação de 

serviços de chaveiro. 
X NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 26/2020. 

3) Contratação de empresa 
especializada na prestação de 

serviços de lavanderia 
hospitalar. 

NÃO 

Termo de referência: 
“4.2.1.29. A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística Sustentável da UFPR: 
4.2.1.29.1. A roupa com sujidade leve (assim entendida, como a roupa sem a presença de fluidos corpóreos, sangue e/ou produtos químicos, conforme a classificação do 
Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 2009) está liberada das primeiras 
etapas do processamento, quais sejam: umectação, primeiros enxágues e pré-lavagem, sendo seu ciclo iniciado já na etapa de lavagem. 
4.2.1.29.2. Os veículos envolvidos na execução dos serviços deverão ser preferencialmente movidos a álcool ou gás natural veicular – GNV.” 

Pregão eletrônico 
nº 3/2020. 

4) Prestação de serviços de 
produção e fornecimento de 
refeições (café da manhã, 

almoço e jantar). 

NÃO 

Termo de referência: 
“15 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 15.1 A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano 
de Logística Sustentável da UFPR: 
a. Uso racional de energia elétrica e água, reduzindo consumo e combatendo desperdícios (eixo 2 - uso racional de recursos); 
b. Uso racional de recursos naturais e bens públicos, com distribuição de canecas em substituição a copos descartáveis (eixo 2 – uso racional de recursos); 
c. Destinação correta de resíduos (eixo 2 - gestão adequada de resíduos gerados). 
d. Incentivos a contratações e compras públicas sustentáveis e inserção nos contratos a obrigatoriedade de capacitação para funcionários na área de resíduos, com carga 
horária mínima de 40 horas (eixo 2 – licitações sustentáveis).” 

Pregão eletrônico 
nº 2/2020. 

5) Contratação de empresa 
especializada na prestação de 

serviços de limpeza e 
segurança para eventos. 

X 

Termo de referência: 
“5.2. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS (...) b) Especificamente para os serviços de limpeza: (...) · Deverão ser observadas práticas de sustentabilidade: uso de 
equipamentos e procedimentos que visem à economia de água e de energia elétrica e o treinamento em boas práticas de separação de lixo 
(orgânico/ reciclável);” 

Pregão eletrônico 
nº 24/2020 

6) Contratação de empresa 
especializada na prestação de 

serviços de lavanderia. 
X NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 48/2020. 

7) Prestação de serviços de 
Tradução e Interpretação da 
Língua Brasileira de Sinais. 

X NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 28/2020. 

8) Contratação de empresa 
especializada na prestação de 

serviços de vigilância 
patrimonial. 

X NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 57/2020. 

9) Prestação de serviços de 
suporte às aulas práticas. 

X 

NÃO 
Estudos preliminares: 
“A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística Sustentável da UFPR: 
• Não foram identificados critérios de sustentabilidade aplicáveis à contratação pretendida.” 

Pregão eletrônico 
nº 56/2020. 

10) Prestação de serviços de 
busca de anterioridades e de 

redação de patentes. 

 
X 

 
NÃO 

 

Pregão eletrônico 
nº 51/2020. 

11) Prestação de serviços de 
esgotamento de fossas 

sanitárias, sumidouros, caixas 
de gordura, caixas de 
passagem e limpeza e 

desobstrução de rede de 
esgoto e rede de água pluvial. 

X NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 9/2020. 

12) prestação de serviço de 
suporte técnico, de forma 

presencial (onsite) e remota, 
nos equipamentos wireless do 

fabricante Cisco Systems. 

X NÃO 
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Pregão eletrônico 
nº 86/2020. 

13) Prestação de serviços de 
vigilância patrimonial. 

X NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 74/2020. 

14) Prestação de serviços de 
lavanderia hospitalar. 

NÃO 

Termo de referência: 
“4.2.29. A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística Sustentável da UFPR: 
4.2.29.1. A roupa com sujidade leve (assim entendida, como a roupa sem a presença de fluidos corpóreos, sangue e/ou produtos químicos, conforme a classificação do 
Manual de Processamento de Roupas de Serviço de Saúde: Prevenção e Controle de Risco da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 2009) está liberada das primeiras 
etapas do processamento, quais sejam: umectação, primeiros enxágues e pré-lavagem, sendo seu ciclo iniciado já na etapa de lavagem. 
4.2.29.2. Os veículos envolvidos na execução dos serviços deverão ser preferencialmente movidos a álcool ou gás natural veicular – GNV.” 

Pregão eletrônico 
nº 68/2020. 

15) Tratamento técnico da 
massa documental 

acumulada. 
X NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 53/2020. 

16) Prestação de serviços de 
coleta, transporte, tratamento 
e disposição final de resíduos 

químicos e biológicos 

NÃO NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 99/2020. 

17) Prestação de serviços de 
vigilância patrimonial. 

X 

Estudos preliminares: 
“Sobre as práticas de sustentabilidade consideradas para a presente contratação, a equipe de planejamento encontrou correspondência no Plano de 
Logística Sustentável da UFPR, devendo a contratada observar: 
O uso de veículos eficientes, que respeitem os critérios previstos no Programa de Controle da Poluição por Veículos Automotores (PROCON VE)/ 
Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (PROMO T) e movidos a bicombustível. 
A utilização bicicletas em substituição a alguns veículos motorizados do atual contrato para a realização de rondas, de modo a reduzir as emissões de gases poluentes. 
A utilização de equipamentos e materiais de intercomunicação (como rádios, lanternas e lâmpadas) de menor impacto ambiental. 
Observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, 
respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio. 
A contratada deverá utilizar pilhas recarregáveis para uso em lanternas em rondas realizadas no período noturno, evitando o uso de pilhas ou baterias que contenham 
substâncias perigosas em sua composição. 
Ainda entendemos que a contratação cumpre seu papel ao contribuir para a sustentabilidade econômica, uma vez que mobilizará considerável contingente de pessoal, 
sendo gerador de oportunidades de trabalho para a mão de obra local.” 

Pregão eletrônico 
nº 80/2020. 

18) Prestação de serviços de 
produção e fornecimento de 
refeições (café da manhã, 

almoço e jantar). 

NÃO 

Termo de referência: 
“8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 8.3. Quanto aos seus funcionários (...) i. Exigir de seus funcionários asseio e urbanidade no tratamento com o público, e zelo 
com os bens a que lhes foram confiados (incluindo água e energia elétrica, primando pela sustentabilidade), limitando a presença dos mesmos às dependências do 
Restaurante nos seus horários de trabalho; assim como exigir que as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE sejam respeitados;” 

Pregão eletrônico 
nº 96/2020. 

19) Prestação de serviços de 
portaria, recepção e vigia. 

X 

Termo de referência: 
“4.4 Critérios e Práticas de Sustentabilidade 4.4.1 Os serviços serão prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos no Art. 5º da Instrução 
Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da 
Presidência da República, no que couber. Por se tratar de uma contratação de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, a licitante deverá estar 
alinhada com os critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística Sustentável da UFPR: 
• Proporcionar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
• Treinamento e capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios; 
• Observação das exigências legais de sustentabilidade social na execução do serviço, especialmente no que se refere a: 
o Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços; 
o Seguir as normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE; 
o Fiscalizar o uso dos equipamentos de segurança, em especial, o que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE. 
• Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar o desperdício; 
• O Preposto deve atuar como facilitador das mudanças de comportamento dos empregados da CONTRATADA; 
• Repassar a seus empregados todas as orientações referentes ás ações de redução de consumo de energia e água;” 

Pregão eletrônico 
nº 95/2020. 

20) Prestação de serviço de 
avaliação de bens móveis e 

inventário de bens 
patrimoniais. 

X 
Nos estudos 

técnicos 
preliminares. 

NÃO 

Pregão eletrônico 
nº 94/2020. 

21) Prestação de serviços 
gráficos para impressão de 
livros, agendas, cartazes e 

outros. 

X 

Termo de referência: 
“4.2. Critérios e Práticas de Sustentabilidade 4.2.1. A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de 
Logística Sustentável da UFPR: 
• Uso racional de energia elétrica, água e descartáveis plásticos, reduzindo consumo e combatendo desperdícios (eixo 2 - uso racional de recursos); 
• Proporcionar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
• Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e poluentes; 
• Triagem adequada dos resíduos gerados nas atividades; 
• A disposição final e ambientalmente adequada das embalagens, resíduos, peças e dos equipamentos após o uso, em observância à Logística Reversa disposta no art. 33 
da Lei nº12.305/2010 - que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
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• A CONTRATADA deverá observar as exigências legais de sustentabilidade social na execução do serviço, observando especialmente o seguinte: 
• Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços; 
• Redução de emissão de gás carbônico e outros agentes poluentes do meio-ambiente; 
• Diminuição de perdas de papel, reduzindo o desperdício em todas as etapas de impressão. 
• Utilizar materiais biodegradáveis, no que couber.” 
Estudo técnico preliminar: 
“2.1 Critérios e práticas de sustentabilidade 
A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística Sustentável da UFPR: 
Uso racional de energia elétrica, água e descartáveis plásticos, reduzindo consumo e combatendo desperdícios (eixo 2 - uso racional de recursos); 
Proporcionar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e poluentes; 
Triagem adequada dos resíduos gerados nas atividades; 
A disposição final e ambientalmente adequada das embalagens, resíduos, peças e dos equipamentos após o uso, em observância à Logística Reversa disposta no art. 33 
da Lei nº 12.305/2010 - que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
A CONTRATADA deverá observar as exigências legais de sustentabilidade social na execução do serviço, observando especialmente o seguinte: 
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços; 
Redução de emissão de gás carbônico e outros agentes poluentes do meio-ambiente; 
Diminuição de perdas de papel, reduzindo o desperdício em todas as etapas de impressão. 
Utilizar materiais biodegradáveis, no que couber.” 

Pregão eletrônico 
nº 103/2020. 

22) Prestação de serviços de 
coffee break e/ou café da 
manhã e/ou coquetel para 

eventos institucionais. 

X 

Termo de referência: 
“6.3 CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 6.3.1. A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, contidos na 
Instrução Normativa nº 01/2010-SLTI/MPOG e no Decreto nº7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República, e suas alterações, no que couber, observando o Plano 
de Logística Sustentável da UFPR: 
• Uso racional de energia elétrica, água e descartáveis plásticos, reduzindo consumo e combatendo desperdícios (eixo 2 - uso racional de recursos); 
• Proporcionar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
• Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e poluentes; 
• Triagem adequada dos resíduos gerados nas atividades; 
• A disposição final e ambientalmente adequada das embalagens, resíduos, peças e dos equipamentos após o uso, em observância à Logística Reversa disposta no art. 33 
da Lei nº12.305/2010 - que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
6.3.2. A CONTRATADA deverá observar as exigências legais de sustentabilidade social na execução do serviço, observando especialmente o seguinte: 
• Todas as bebidas deverão ser servidas em xícaras de louça ou copos de vidro para cooperar com a prática de sustentabilidade reduzindo o lixo com os descartáveis;” 

Pregão eletrônico 
nº 75/2020. 

23) Prestação de serviços de 
instalação, desinstalação e 

realocação de equipamentos 
de ar condicionado do tipo 

split e do tipo janela. 

X 

Termo de referência: 
“7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 7.7. Garantir que todos os itens estejam acondicionados e embalados conforme prática do fabricante e respeitando as 
diretrizes da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19/01/2010, a fim de resguardar a integridade do produto durante o transporte e armazenamento. (...) 
8. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. No âmbito da Universidade Federal do Paraná, tanto em face do disposto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, quanto da Instrução 
Normativa n.1, de 19/01/2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras, deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, 
atentando-se para os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a serem 
contratados, conforme Acórdão n. 
2380/2012 Segunda Câmara. 
8.2. A separação dos resíduos recicláveis descartados pela Universidade Federal do Paraná será feita na fonte geradora e serão destinados às associações e cooperativas 
dos catadores de materiais recicláveis, conforme disposições do Decreto n. 5940, de 25/10/2006, operacionalizado pelas políticas da Divisão de Gestão Ambiental da 
Superintendência de Infraestrutura da UFPR. 
8.3. A coleta seletiva de resíduos tóxicos, químicos ou contaminantes está sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Ambiental da Superintendência de Infraestrutura da 
UFPR, conforme orientações do Plano Diretor de Logística Sustentável da UFPR, Decreto n. 7746, de 05/06/2012 e Decreto n. 9178, de 23/10/2017.” 

Pregão Eletrônico 
Nº 122/2020 

24) Prestação de serviços de 
produção e fornecimento de 
refeições (café da manhã, 

almoço e jantar) 

NÃO 

Termo de referência: 
“8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 8.3. Quanto aos seus funcionários (...) h. Exigir de seus funcionários asseio e urbanidade no tratamento com o público, e 
zelo com os bens a que lhes foram confiados (incluindo água e energia elétrica, primando pela sustentabilidade), limitando a presença dos mesmos às dependências do 
Restaurante nos seus horários de trabalho; assim como exigir que as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE sejam respeitados; (...) 
15. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 15.1 A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de 
Logística Sustentável da UFPR: 
a) Uso racional de energia elétrica e água, reduzindo consumo e combatendo desperdícios (eixo 2 - uso racional de recursos); 
b) Uso racional de recursos naturais e bens públicos, com distribuição de canecas em substituição a copos descartáveis (eixo 2 – uso racional de recursos); 
c) Proporcionar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
d) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e poluentes; 
e) Treinamento e capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios. 
f) Triagem adequada dos resíduos gerados nas atividades; 
g) A disposição final e ambientalmente adequada das embalagens, resíduos, peças e dos equipamentos após o uso, em observância à Logística Reversa disposta no art. 33 
da Lei nº 12.305/2010 -que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
h) Observação das exigências legais de sustentabilidade social na execução do serviço, especialmente no que se refere a: 
- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços; 
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- Seguir as normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE; 
- Fiscalizar o uso dos equipamentos de segurança, em especial, o que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE; 
i) Realizar a separação dos resíduos recicláveis oriundos da prestação dos serviços em parceria com a CONTRATANTE, observados os dispositivos legais e de acordo com 
o Decreto 5.940/06 e IN/MARE n° 6/1995; 
j) Utilizar materiais e produtos biodegradáveis, no que couber; 
k) Incentivos a contratações e compras públicas sustentáveis e Inserção nos Contratos a obrigatoriedade de capacitação para funcionários na área de resíduos (eixo 2 – 
licitações sustentáveis). 
15.2 A CONTRATADA deverá manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que apresentem eficiência energética e consumo 
reduzido de energia elétrica. 
15.3 A CONTRATADA deverá ser responsável pelos serviços necessários para a recuperação do Meio Ambiente, assim como por indenizações, multas e outros custos 
associados, decorrentes de dano e/ou impactos ambientais indesejados, causados na execução dos serviços contratados por seus empregados e/ou seus prestadores de 
serviços.” 

Pregão eletrônico 
nº 111/2020. 

25) Prestação de serviços de 
agenciamento de passagens 
aéreas e terrestres, nacionais 

e internacionais. 

X 

NÃO 
 

Termo de referência: 
“6.7. Critérios e práticas de sustentabilidade 6.7.1. Para a execução dos serviços foram consultados os critérios e práticas de sustentabilidade, contidos na Instrução 
Normativa nº 01/2010-SLTI/MPOG, o Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República e o Plano de Logística Sustentável da UFPR. No entanto não foi 
possível identificar nenhum critério que possa ser aplicável ao presente objeto.” 
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Serviços de engenharia: 

Modalidade de 
licitação 

Objeto 
Menção à IN 01/10 

(MPOG) 
Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

Pregão eletrônico 
nº 018/2020. 

1) Contratação de empresa 
especializada para execução 

de serviços técnicos de 
elaboração de Levantamento 
Arquitetônico, para Projeto 
Técnico de Prevenção a 
Incêndio e a Desastre 
(PTPID) e Planilha de 

Quantitativos. 

X 

Termo de referência: 
“9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (...) 9.15. Atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a buscar soluções que privilegiem o 
aproveitamento da iluminação e ventilação naturais, o conforto termo-acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando aplicável), dentre 
outras alternativas, comprometendo-se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA).” 

RDC eletrônico nº 
4/2020. 

2) Elaboração de projetos 
complementares de 

arquitetura e engenharia. 
X 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a elaboração do projeto, a Contratada deverá observar, além do disposto no termo de referência, na planilha de 
orçamento quantitativo e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência energética 
e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
Termo de referência: 
“A CONTRATADA deverá atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se 
a buscar soluções que privilegiem o aproveitamento da iluminação e ventilação naturais, o conforto termo-acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de 
efluentes (quando aplicável), dentre outras alternativas, comprometendo-se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). (...) 
Conteúdo mínimo do Projeto Básico (...) g) Prever sistema de reuso das águas e/ou captação das águas pluviais visando o atendimento aos critérios de sustentabilidade e 
economicidade, caso o estudo de viabilidade indique essa solução. A CONTRATADA deverá realizar estudos sobre o Projeto de Águas Pluviais com vistas a demonstrar a 
viabilidade para coleta armazenamento e utilização das águas de chuvas. 
h) O aproveitamento destas águas deverá ser em áreas onde não seja possível contato humano e onde deverá ter sinalização contendo os dizeres "água de reaproveitamento: 
não potável”; 
i) A rede destinada a condução de águas de reaproveitamento deverá apresentar coloração diferenciada das linhas de água potável; (...) 
10.8.1 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 
A CONTRATADA deverá apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC), elaborado por profissional habilitado com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para orientar e determinar o manejo e destinação ambientalmente 
adequados de todos os resíduos gerados durante a Obra a ser executada, conforme a Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI/MPOG, que dispõe sobre 
os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá 
outras providências;” 

Pregão eletrônico 
nº 67/2020 

3) Prestação de serviços de 
manutenção predial 

preventiva e corretiva. 
X 

Estudos preliminares: 
“A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística Sustentável da UFPR: 
Racionalização e controle dos materiais utilizados, os quais serão fornecidos pela UFPR; 
Emprego de mão de obra regional; 
Racionalização do uso de recursos naturais (água, energia elétrica e outros insumos) na [sic] atividades executadas.” 

Pregão eletrônico 
nº 98/2020. 

4) Prestação de serviços de 
manutenção predial 

preventiva e corretiva, para 
atender necessidades da 

Superintendência de 
Infraestrutura. 

X 

Termo de referência: 
“4.3 - Dos Critérios e Práticas de Sustentabilidade Ambiental 
Os serviços serão prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contido nos Art. 5º e 6º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da 
Presidência da República, no que couber, bem como observar as previsões da Lei nº 12.187/2009 e a Lei nº 12.305/2010. Por se tratar de uma contratação de prestação de 
serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, a licitante deverá estar alinhada com os critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística 
Sustentável da UFPR: 
Proporcionar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
Treinamento e capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de 
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 
Observação das exigências legais de sustentabilidade social na execução do serviço, especialmente no que se refere a: 
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços; 
Seguir as normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE; 
Fiscalizar o uso dos equipamentos de segurança, em especial, o que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE; 
Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar o desperdício; 
O Preposto deve atuar como facilitador das mudanças de comportamento dos empregados da CONTRATADA; 
Orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades de separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta seletiva nas cores 
internacionalmente identificadas, disponibilizadas pela CONTRATANTE: 
AZUL: papel/papelão; 
VERMELHO: plástico; 
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VERDE: vidro; 
AMARELO: metal; 
PRETO: madeira; 
LARANJA: resíduos perigosos; 
BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 
ROXO: resíduos radioativos; 
MARROM: resíduos orgânicos; 
CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação. 
Otimizar o uso dos recursos materiais; 
Repassar a seus empregados todas as orientações referentes ás ações de redução de desperdícios de materiais, energia e água no desempenho das atividades diárias; 
Seguir orientações da fiscalização a respeito dos programas de uso racional dos recursos que impactem o meio ambiente. 
Priorizar a alocação de equipamentos que gere menor poluição sonora; 
Responsabilizar-se, quando necessário, pela solicitação de abertura de Ordem de Serviço através do sistema SIGEOS (Sistema Integrado de Gestão de Estoque e Ordens de 
Serviço), utilizado pela CONTRATANTE, a fim de informar prováveis e reais ocorrências. 
Exemplo de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas são: i. vazamentos nas torneiras ou nos lavatórios; ii. lâmpadas queimadas ou piscando; fios 
desencapados; janelas, fechaduras ou vidros quebrados; iii. aparelhos eletrônicos ligados e que estejam em desuso, entre outras. 
Tal exigência visa atender aos dispositivos normativos acima enumerados, bem como estabelecer que a licitante deva implementar ações ambientais por meio de treinamento 
de seus empregados, pela conscientização de todos os envolvidos na prestação dos serviços, bem como cumprir as ações concretas apontadas especialmente nas 
obrigações da CONTRATADA, que se estenderão na gestão contratual, refletindo na responsabilidade da Administração no desempenho do papel de consumidor potencial e 
na responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes.” 

Pregão eletrônico 
nº 87/2020. 

5) Prestação de Serviços de 
Manutenção Predial 
Preventiva e Corretiva, para 
atender necessidades da 
Superintendência de 
Infraestrutura. 

X 

Termo de referência: 
“4.3 - Dos Critérios e Práticas de Sustentabilidade Ambiental 
Os serviços serão prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contido nos Art. 5º e 6º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil, da 
Presidência da República, no que couber, bem como observar as previsões da Lei nº 12.187/2009 e a Lei nº 12.305/2010. Por se tratar de uma contratação de prestação de 
serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, a licitante deverá estar alinhada com os critérios e práticas de sustentabilidade, observando o Plano de Logística 
Sustentável da UFPR: 
Proporcionar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
Treinamento e capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de 
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 
Observação das exigências legais de sustentabilidade social na execução do serviço, especialmente no que se refere a: 
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços; 
Seguir as normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE; 
Fiscalizar o uso dos equipamentos de segurança, em especial, o que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE; 
Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar o desperdício; 
O Preposto deve atuar como facilitador das mudanças de comportamento dos empregados da CONTRATADA; 
Orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades de separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta seletiva nas cores 
internacionalmente identificadas, disponibilizadas pela CONTRATANTE: 
AZUL: papel/papelão; 
VERMELHO: plástico; 
VERDE: vidro; 
AMARELO: metal; 
PRETO: madeira; 
LARANJA: resíduos perigosos; 
BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 
ROXO: resíduos radioativos; 
MARROM: resíduos orgânicos; 
CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação. 
Otimizar o uso dos recursos materiais; 
Repassar a seus empregados todas as orientações referentes ás ações de redução de desperdícios de materiais, energia e água no desempenho das atividades diárias; 
Seguir orientações da fiscalização a respeito dos programas de uso racional dos recursos que impactem o meio ambiente. 
Priorizar a alocação de equipamentos que gere menor poluição sonora; 
Responsabilizar-se, quando necessário, pela solicitação de abertura de Ordem de Serviço através do sistema SIGEOS (Sistema Integrado de Gestão de Estoque e Ordens de 
Serviço), utilizado pela CONTRATANTE, a fim de informar prováveis e reais ocorrências. 
Exemplo de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas são: i. vazamentos nas torneiras ou nos lavatórios; ii. lâmpadas queimadas ou piscando; fios 
desencapados; janelas, fechaduras ou vidros quebrados; iii. aparelhos eletrônicos ligados e que estejam 
em desuso, entre outras. 
Tal exigência visa atender aos dispositivos normativos acima enumerados, bem como estabelecer que a licitante deva implementar ações ambientais por meio de treinamento 
de seus empregados, pela conscientização de todos os envolvidos na prestação dos serviços, bem como cumprir as ações concretas apontadas especialmente nas 
obrigações da CONTRATADA, que se estenderão na gestão contratual, refletindo na responsabilidade da Administração no desempenho do papel de consumidor potencial e 
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na 
Responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes.” 

RDC eletrônico nº 
13/2020. 

6) Prestação de serviços 
técnicos profissionais 

especializados para reforma 
da antiga imprensa. 

X 
No projeto básico 

Edital: 
“1 – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 – Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no Projeto Básico, na Planilha de Orçamento 
Quantitativo, no Caderno de Informações Técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
Projeto básico: 
“9.26 A CONTRATADA deve atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a buscar soluções que privilegiem o aproveitamento da iluminação e 
ventilação naturais, o conforto termo acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando aplicável), dentre outras alternativas, comprometendo-
se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).” 

RDC eletrônico nº 
12/2020 

7) Execução e fornecimento 
de materiais, instalação de 
infraestrutura civil e elétrica 

em média e baixa tensão para 
atendimento à demanda de 
energia elétrica da Estufa e 
Laboratório de Fitopatologia 

X 
No termo de 
referência. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no termo de referência, na planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e especificações técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
Termo de referência: 
“Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará as recomendações das normas IN Nº01 DE 2010, que visa à 
sustentabilidade ambiental, onde devem ser consideradas as aquisições de bens e contratações de obras e serviços na Administração Pública Federal, considerando os 
processos de fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, com vistas ao atendimento das demandas mencionadas acima, observando que a destinação 
final dos resíduos ficará a cargo da empresa contratada para a prestação dos serviços, verificando ainda se os resíduos são recicláveis, diminuindo o impacto na natureza. 
Deverá também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão: 
Que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
Que os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 
Que os materiais não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).” 
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Obras: 

Modalidade de 
licitação 

Objeto 
Menção à INa 
01/10 (MPOG) 

Previsão de critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

RDC eletrônico 
nº 1/2020. 

1) Obra de reforma de interiores 
parcial do Centro de Microscopia 

Eletrônica (CME) do Setor de 
Ciências Biológicas. 

X 
No projeto básico. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto básico, na planilha de orçamento 
quantitativo, no caderno de especificações e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da 
eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
Projeto básico: 
“9.26 A CONTRATADA deve atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a buscar soluções que privilegiem o aproveitamento da iluminação e 
ventilação naturais, o conforto termo acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando aplicável), dentre outras alternativas, comprometendo-
se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).” 

RDC eletrônico 
nº 3/2020. 

2) Obra de ligação elétrica para 
motobomba do Núcleo de 

Pesquisas em Aquicultura de 
Maripá (NPDA). 

X 
No projeto base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, na planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e especificações técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 2/2020. 

3) Obra de reforma do pátio 
interno e Museu de Ciências 

Naturais do Setor de Ciências 
Biológicas. 

X 
No projeto básico. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto básico, na planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e especificações técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
Projeto básico: 
“9.26 A CONTRATADA deve atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a buscar soluções que privilegiem o aproveitamento da iluminação e 
ventilação naturais, o conforto termo acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando aplicável), dentre outras alternativas, comprometendo-
se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).” 

RDC eletrônico 
nº 11/2020. 

4) Construção de edificações do 
Centro de Convivência e 
Instalações Sanitárias, no 

campus Palotina. 

X 
No projeto base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no Projeto Básico, na Planilha de Orçamento 
Quantitativo, no Caderno de Informações Técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 10/2020. 

5) Obras para restauro e 
manutenção de ambientes. 

X 
No projeto base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto básico, na planilha de orçamento 
quantitativo, no caderno de informações técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 9/2020. 

6) Obras para adaptação das 
instalações sanitárias do edifício 
Dom Pedro II - Campus Reitoria. 

X 
No projeto base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto básico, na planilha de orçamento 
quantitativo, no caderno de encargos, especificações e procedimentos e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber. 

RDC eletrônico 
nº 6/2020. 

7) Obra de restauro e reforma do 
Teatro da Reitoria e adequação 

quanto à acessibilidade. 

X 
No projeto base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto base, na planilha de orçamento 
quantitativo, no memorial descritivo e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, através da eficiência 
energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 15/2020 

8) Obras para construção de 
edificações do almoxarifado e 

via de acesso interna no 
Campus Palotina. 

X 
No projeto base. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no Projeto Básico, na Planilha de Orçamento 
Quantitativo, no Caderno de Informações Técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber. 
1.2 - A construção civil é considerada uma das indústrias com maior impacto ambiental no mundo. Levando essa informação em consideração, algumas medidas tomadas no 
projeto a fim de minimizar os danos ambientais, seguindo itens de sustentabilidade como: 
a) adequação do projeto ao local de implantação, levando em consideração a declividade do terreno para menor movimentação do solo; 
b) estudo da implantação e aberturas (fachadas), a fim de se adequar a orientação solar, levando em consideração o clima local; 
c) uso de técnicas e materiais com menor impacto ambiental; 
d) ligação de esgoto e águas pluviais a suas respectivas galerias, para um correto descarte; 
e) correta destinação dos resíduos, de acordo com legislação vigente. 
1.3 - Para controle e atenuação dos possíveis impactos ambientais, é responsabilidade da empresa a ser contratada atender a Resolução CONAMA nº 307/2002, a qual 
estabelece as principais diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
1.4 - Deverá ser ainda elaborado o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) com Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(ART/RRT) do profissional elaborador. 
1.4.1 - O documento deve seguir a legislação federal e municipal pertinente bem como demais disposições técnicas e legais cabíveis.” 

RDC eletrônico 9) Obra de reforma para X Edital: 
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nº 14/2020. implementação do Projeto 
Técnico de Prevenção a 

Incêndio e Desastre (PTPID) do 
Complexo de Edifícios que 

abriga a Biblioteca Central (BC), 
Casa da Estudante Universitária 

de Curitiba (CEUC), Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) e 
Restaurante Universitário (RU) 

Central. 

No projeto base. “1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto básico, na planilha de orçamento 
quantitativo, no caderno de encargos, especificações e procedimentos e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
 
Projeto base: 
“9.26 A CONTRATADA deve atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a buscar soluções que privilegiem o aproveitamento da iluminação e 
ventilação naturais, o conforto termo acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando aplicável), dentre outras alternativas, comprometendo-
se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).” 

RDC eletrônico 
nº 8/2020. 

10) Execução de restauro, 
reforma e ampliação para 

implementação do Plano de 
Segurança Contra Incêndio e 
Pânico e da Acessibilidade no 

Prédio Central. 

X 
No projeto básico. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto básico, na planilha de orçamento 
quantitativo, no caderno de informações técnicas e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a sustentabilidade, 
através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 

RDC eletrônico 
nº 7/2020. 

11) Obra de reforma das 
fachadas do edifício Anexo I 
Farmacologia do Setor de 

Ciências Biológicas. 

X 
No projeto básico. 

Edital: 
“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto básico, na planilha de orçamento 
quantitativo, no caderno de encargos, especificações e procedimentos e demais documentos que instruem o presente processo, as inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
 
Projeto básico: 
“9.26 A CONTRATADA deve atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a buscar soluções que privilegiem o aproveitamento da iluminação e 
ventilação naturais, o conforto termo acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando aplicável), dentre outras alternativas, comprometendo-
se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).” 

RDC eletrônico 
nº 5/2020. 

12) Obra de reforma do edifício 
que abriga os laboratórios, e 
solicitação de aumento da 

capacidade do sistema elétrico e 
adequação de tomadas, 

localizado no Campus Litoral 

X 
No projeto básico. 

“1 - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 1.1 - Para a execução da obra, a Contratada deverá observar, além do disposto no projeto básico, na planilha de orçamento 
quantitativo, no caderno de encargos, especificações e procedimentos e demais documentos que instruem o presente processo,as inovações tecnológicas que objetivem a 
sustentabilidade, através da eficiência energética e da captação de águas de chuva, no que couber.” 
 
Projeto básico: 
“9.26 A CONTRATADA deve atender aos preceitos da sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a buscar soluções que privilegiem o aproveitamento da iluminação e 
ventilação naturais, o conforto termo acústico, o reaproveitamento de águas pluviais, o tratamento de efluentes (quando aplicável), dentre outras alternativas, comprometendo-
se também a verificar junto aos órgãos competentes a necessidade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).” 
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ANEXO 1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/10 (MPOG) 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010 

 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional e dá outras providências. 

  

O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 28 do Anexo I ao Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, no art. 2º, incisos I e V, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nos arts. 170, inciso VI, e 225 da Constituição, resolve:  

 

Capítulo I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte 

dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, 

considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. 

 

Art. 2º Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o instrumento convocatório deverá formular as exigências de natureza ambiental de forma 

a não frustrar a competitividade. 

 

Art. 3º Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e preço, deverão ser estabelecidos no edital critérios objetivos 

de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das propostas.               

 

Capítulo II 
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DAS OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

 

Art. 4º Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de obras e 

serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e 

água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como: 

I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes 

aonde for indispensável; 

II – automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença; 

III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes; 

IV – energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água; 

V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;  

VI – sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; 

VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu 

aproveitamento; 

VIII – utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e 

IX – comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. 

§ 1º Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das 

obras públicas. 

§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos 

competentes. 

§ 3º Os instrumentos convocatórios e contratos de obras e serviços de engenharia deverão exigir o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras 

contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o 

fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados 
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de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 

15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos. 

§ 4º No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International 

Organization for Standardization). 

§ 5º Quando a contratação envolver a utilização de bens e a empresa for detentora da norma ISO 14000, o instrumento convocatório, além de estabelecer 

diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas de bens, deverá exigir a comprovação de que o licitante adota práticas de desfazimento 

sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 

 

Capítulo III 

 

DOS BENS E SERVIÇOS 

 

Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes 

critérios de sustentabilidade ambiental: 

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

– INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous 

Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 

(PBDEs).                     

§ 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 
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§  2º O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a 

adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as 

despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será 

desclassificada. 

 

Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na 

execução dos serviços, quando couber: 

I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela 

ANVISA; 

 II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;                   

IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços; 

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de 

energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na 

fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel 

para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e      

VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de 

junho de 1999. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou entidades contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de 

observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente. 

 

Art. 7º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão disponibilizar os bens considerados ociosos, e que 

não tenham previsão de utilização ou alienação, para doação a outros órgãos e entidades públicas de qualquer esfera da federação, respeitado o disposto 

no Decreto n° 99.658, de 30 de outubro de 1990, e suas alterações, fazendo publicar a relação dos bens no fórum de que trata o art. 9º. 
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§ 1º Antes de iniciar um processo de aquisição, os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão verificar a 

disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens, por meio de consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos. 

§ 2º Os bens de informática e automação considerados ociosos deverão obedecer à política de inclusão digital do Governo Federal, conforme estabelecido 

em regulamentação específica.  

 

Capítulo IV 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, disponibilizará um espaço 

específico no Comprasnet para realizar divulgação de: 

I - listas dos bens, serviços e obras contratados com base em requisitos de sustentabilidade ambiental pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal; 

II – bolsa de produtos inservíveis; 

III - banco de editais sustentáveis; 

IV – boas práticas de sustentabilidade ambiental; 

V – ações de capacitação conscientização ambiental; 

VI - divulgação de programas e eventos nacionais e internacionais; e 

VII – divulgação de planos de sustentabilidade ambiental das contratações dos órgãos e entidades da administração pública federal. 

 

Art. 9º O portal eletrônico de contratações públicas do Governo Federal - Comprasnet passará a divulgar dados sobre planos e práticas de sustentabilidade 

ambiental na Administração Pública Federal, contendo ainda um fórum eletrônico de divulgação materiais ociosos para doação a outros órgãos e entidades 

da Administração Pública. 
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Art. 10. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da formalização, renovação ou aditamento de 

convênios ou instrumentos congêneres, ou ainda de contratos de financiamento com recursos da União, ou com recursos de terceiros tomados com o aval 

da União, deverão inserir cláusula que determine à parte ou partícipe a observância do disposto nos arts. 2° a 6° desta Instrução Normativa, no que couber. 

 

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor trinta dias após a data da sua publicação. 

  

ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS 

 

FONTE: Portal Compras Governamentais (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/407-instrucao-normativa-

n-01-de-19-de-janeiro-de-2010). 


