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Comprovação da origem dos recursos naturais utilizados em obras e serviços públicos

Com o intuito de garantir a observância dos regulamentos do Estado referentes à política ambiental 

no âmbito da Administração Pública Estadual, esta Secretaria Especial de Controladoria Geral do Estado 

informa:

A Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, ao contratar obras e serviços 

de engenharia, nos quais sejam utilizados recursos naturais, deverá prever, no projeto básico, no edital de 

licitação e no instrumento contratual, a obrigatoriedade de comprovação da origem legal dos     recursos   
naturais utilizados, bem como o licenciamento ambiental do fornecedor, quando couber.

Para isto, a Administração Pública Estadual deverá exigir do contratado determinados documentos, 

cuja  apresentação  é  condição  imprescindível  para  a  execução  do  contrato  e  para  o  pagamento.  Os 

documentos  necessários  à  comprovação  da  origem  legal  dos  recursos  naturais  utilizados  seguem 

relacionados abaixo:

Importante destacar que, conforme o disposto no art. 46 da Lei Federal nº 9.605/98, configura crime 

ambiental a conduta de receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e 

outros  produtos  de  origem  vegetal,  sem  exigir  a  exibição  de  licença  do  vendedor,  outorgada  pela 

autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento.

Quanto ao contratado, este poderá ficar impedido de contratar com a administração pública, pelo 

período de até 3 (três) anos, conforme dispõe o inciso V, § 8º do artigo 72 da Lei 9.605/98, e ainda, 

sujeitar-se-á às demais penalidades da supracitada Legislação Ambiental.
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Recursos naturais de madeira bruta ou 
serrada

Documento de Origem Florestal (DOF);

Nota fiscal emitida pelo fornecedor da madeira

Recursos minerais como argila, areias e 
pedras

Nota fiscal emitida pelo fornecedor


