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LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS: COMPRAS PÚBLICAS 
GOVERNAMENTAIS 

 

Dinorah de Souza Araujo1 

 

RESUMO: O presente artigo discorre sobre a importância das licitações 
sustentáveis, tendo a Administração Pública como agente do desenvolvimento 
econômico sustentável através das compras públicas, o qual busca introduzir 
critérios ambientais nas contratações da administração. Para facilitar o entendimento 
foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, com uma abordagem objetiva 
sobre licitações públicas: conceito, finalidade e função regulatória; sustentabilidade e 
licitações sustentáveis; embasamentos legais. Buscou-se ainda, o posicionamento 
do TCU e do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, com base em dados 
estatísticos que demonstram o desempenho das contratações públicas sustentáveis 
de 2014, com base em dados fornecidos pela SLTI.  
 
Palavras chave: Licitações. Sustentabilidade. Licitações sustentáveis. 
Embasamentos legais.  
 

ABSTRACT: The present article discusses the importance of sustainable bidding, 
considering the  Public Administration as a sustainable economic development agent 
through public procurement, which seeks to introduce environmental criteria in hiring 
management. To facilitate understanding, bibliographic, documentary and web 
research were carried out with an objective approach to public bidding: concept, 
purpose and regulatory function; sustainability, sustainable bidding; legal 
emplacements. It also sought the position of the Audit Court and the Ministry of 
Planning, Budget and Management, based on statistical data demonstrating the 
performance of sustainable public procurement in 2014, based on data provided by 
the Information Logistics and Technology System. 
 
Key-words: Bidding. Sustainability. Sustainable bidding. Legal emplacements. 

 
SUMÁRIO: Introdução; 1. Licitações; 2. Sustentabilidade e licitações sustentáveis; 3. 
Embasamentos legais. 4. A Visão do TCU sobre as licitações sustentáveis; 5. 
Informações gerenciais de contratações públicas sustentáveis – Ministério do 
Planejamento; Conclusão; Referências. 
 
 

INTRODUÇÃO 

   

 O   tema   escolhido    para   desenvolvimento  deste    artigo    é    reflexo   da 

crescente  preocupação  com  o  meio  ambiente  em seu sentido amplo, juntamente, 

                                                           
1 Estudante do 10º período do curso de Direito na UNIABEU Centro Universitário.  
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com necessidade de reaprender a licitar, buscando o desenvolvimento sustentável 

do ponto de vista econômico, ambiental e social para todos. 

 As regras originais da Lei 8.666/93 foram resultado de evolução histórica que 

não pode ser esquecida, porém importantes modificações foram proporcionadas no 

sentido de se obter resultados que vão além da aquisição de bens e serviços através 

de propostas mais vantajosas para administração, mais sim, que também cumpram 

os padrões de qualidade socioambiental aplicável. 

 Para exposição do tema, utilizou-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e documental, diferentes fontes de consultas, como livros, artigos, 

textos publicados web e embasamentos legais previstos, na Constituição Federal no 

Direito Ambiental e ainda, no Direito Administrativo. 

 O artigo divide-se em 5 seções. A primeira abordagem expõe conceitos sobre 

licitações, conceito, finalidade e função reguladora. Em seguida, veremos a respeito 

do conceito de sustentabilidade e de licitação sustentável. Ao longo da pesquisa, os 

embasamentos legais foram abordados de forma clara e objetiva. Por fim e não 

menos importante buscou-se o posicionamento do TCU sobre o assunto exposto  

levantamento dos dados estatísticos publicados pelo Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão, os quais demonstram o cenário no qual encontram-se 

inseridas as compras sustentáveis no âmbito Federal. A análise dos dados foram 

com base nos doze meses do ano de 2014, o valor movimentado, a quantidade de 

processos realizados, a modalidade de compra mais utilizada, os Órgãos do SISG 

que mais adquiriram bens sustentáveis, os bens mais adquiridos nas compras 

sustentáveis e ainda o percentual referente às contratações públicas 

governamentais de 2014 com relação à 2013. 

 Para melhor  compreensão,   transcrevemos o texto que define o conceito de 

SISG, no Portal de Compras do Governo Federal. O Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais – Siasg, instituído pelo Decreto nº 1.094, de 23 de 

março de 1994, é o sistema informatizado  de  apoio  às atividades operacionais do 

Sistema de Serviços Gerais – Sisg. Sua finalidade é integrar os órgãos da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

 O Siasg é o sistema por meio do qual são realizadas as operações das 

compras governamentais dos órgãos integrantes do Sisg (Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional). O Sistema inclui a divulgação e a 
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realização das licitações, a emissão de notas de empenho, o registro dos contratos 

administrativos, a catalogação de materiais e serviços e o cadastro de fornecedores. 

 Assim, a finalidade principal deste artigo é demonstrar a importância no 

avanço das contratações públicas governamentais e ainda, o papel essencial do 

poder público no atual cenário da sustentabilidade, de acordo com Renato Cader da 

Silva, Secretário de Administração do Ministério Público Federal Doutor em 

Ambiente e Sociedade pela UNICAMP e Mestre em Administração Pública pela 

Fundação Getulio Vargas – FGV, e autor do artigo Compras Compartilhadas 

Sustentáveis:  

O  poder público tem um papel fundamental em promover políticas e 
iniciativas que contribuam para a produção e o consumo sustentável no 
país, e uma das formas é utilizar seu poder de compra por meio da 
aquisição de bens e serviços que incluam critérios de sustentabilidade. Essa 
perspectiva traz à tona a necessidade da aplicação do conceito de 
sustentabilidade nas compras públicas. Atualmente, fala-se muito em 
economia verde, economia de baixo carbono e surgem constantemente 
novas terminologias com objetivo de sensibilizar tomadores de decisão a 
promoverem o tão almejado desenvolvimento sustentável. ( PORTAL DE 
COMPRA DO GOVERNO FEDERAL, 2015). 

 
 

1. LICITAÇÕES 

  

 Licitação é o processo administrativo utilizado pela Administração Pública e 

pelas demais pessoas indicadas pela lei com o objetivo de selecionar a melhor 

proposta, por meios de critérios objetivos e impessoais, para celebração de 

contratos. (OLIVEIRA, 2015, p 25).  

 MEIRELLES (2004, p.269), ressaltando o interesse da Administração, assim 

conceitua licitação: 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração 
Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu 
interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão 
ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, o 
que proporciona igual oportunidade a todos os interessados e atua como 
fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. 

 No mesmo sentido, afirma Justen Filho (2005 p.18): 

Licitação significa um procedimento administrativo formal, realizado sob 
regime de direito público, prévio a uma contratação, pelo qual a 
Administração seleciona com quem contratar e define as condições de 
direito e de fato que regularão essa relação jurídica. 

 Por outro lado, na visão de  ( DI PIETRO, 2004 p.299), licitação é: 
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O procedimento Administrativo pelo qual um ente público, no exercício da 
função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às 
condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de 
formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais 
conveniente para a celebração do contrato. 

 Por sua vez, conforme (VOLZ & VIEIRA, 2012), o inciso XXI, do artigo 37, da 

Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 

(alterada pelas Leis nº. 8.883/94, 9.648/98, 9.854/94), hoje em vigor, que disciplina 

as licitações e contratos da Administração Pública, estabelece normas gerais no 

âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 Para Justen Filho (2012) os contratos que a Administração Pública celebram 

com terceiros deverão ser necessariamente precedidos de licitação, ressalvados as 

hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, quando a licitação é legalmente 

dispensada, dispensável, ou inexigível, ou seja, somente nos chamados casos de 

contratação direta. 

 A regra é a licitação, a contratação direta é a exceção, sendo que esta deve 

ser decidida com muita cautela pelo administrador, pois a lei de licitações considera 

ilícita penal dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei.  

  

 TCU: 

O fato de  preço a ser cobrado da Administração ser o mesmo poe qualquer 
empresa prestadora do serviço demanadado não justifica, por si, a 
contrataçõ direta por inexigibilidade de licitação, uma vez que o 
procedimento licitatório, além de se destinar à buscar da melhor proposta 
para a Administrtação, tembé, deve propiciar aos possíveis interessados em 
prestar o serviço a possibilidade de competir pelo contrato sob igualdade de 
condições. (Acordão 2585/2014 – Plenário, 1/10/2014. Info TCU 217). 
 

 A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê cinco modalidades de licitação: 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Uma medida provisória 

foi criada para disciplinar outra modalidade, o Pregão. Depois, essa Medida 

Provisória foi regulamentada, transformando-se na Lei 10.520/2002 (a Lei do 

Pregão).  Essas modalidades, consideradas “espécies” do “gênero” licitação, 

seguem os preceitos gerais, porém têm características próprias, cada qual se 

destinando a um determinado tipo de contratação, tudo previsto na lei (JUSTEN 

FILHO, 2012).  

 As modalidades de licitação a que se refere à Lei Federal nº 8.666/93, com as 

alterações promovidas pela Lei Federal nº 9.648/98, serão  determinadas  em função 
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dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 

 

QUADRO 1 . Quadro das Espécieis – Resumo das Modalidades 

 

 Avançando um pouco mais, Hely Lopes Meirelles esclareceria que, como 

procedimento, a licitação desenvolve-se por uma sucessão ordenada de atos 

vinculados para a Administração e para os licitantes, a propiciar igual oportunidade a 

todos os interessados e maior eficiência e moralidade nos negócios administrativos. 

Já a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, por sua vez, cita José RobertoDromi, 

o qual define licitação como o procedimento administrativo pelo qual um ente 

público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, desde 

que estes se submetam às condições estabelecidas em ato que convoca o certame, 

a possibilidade de apresentarem, das quais selecionará e aceitará a mais 

conveniente para a celebração do contrato. (SANTOS,  2015, p.21). 

 

1.2. Função regulatória da Licitação Pública  

  



12 

 

 Existem entendimentos de que a licitação além de ser utilizada  para 

aquisição de bens e serviços, com vantajosidade de custo para Administração, 

também, pode ser empregada como instrumento de regulação do mercado. Texto 

base da palestra, de mesmo título, proferida no VI Congresso Mineiro de Direito 

Administrativo, Belo Horizonte, 18/05/2009. 

 Tal entendimento, condiz com (SOUTO, 2005), quando cogitou a função 

regulatória da licitação nas obras: Direito administrativo das parcerias e Direito 

administrativo regulatório. 

  A atividade de regulação da economia é outorgada ao Estado pelo art. 

174 da Constituição Federal, dispõe que 

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado. 
 

  

 Políticas setoriais estão utilizando os processos licitatórios, bem como o poder 

de compra do Estado para agregação de outros valores. Como exemplos são 

citados na RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.260 p. 233-

234, maio/ago.2012:  

 (....) O tratamento diferenciado para as microempresas e as empresas de 

pequeno porte — instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 — busca 

concretizar os artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal, cuja lógica é o 

incentivo a essas espécies societárias como forma de atingir a busca do pleno 

emprego e do desenvolvimento econômico social (art. 3o, inciso II, da CF). A 

referida Lei Complementar no 123/2006 conferiu uma série de vantagens 

comparativas paras as microempresas e empresas de pequeno porte, como a 

possibilidade de participar da licitação com débitos fiscais ou criando uma situação 

de empate ficto com as empresas de grande porte, mesmo quando essas 

apresentam propostas econômicas mais vantajosas. Contratação direta de 

cooperativas de catadores de lixo ou de associações de deficientes físicos, 

tudo com vistas a implementar valores constitucionalmente protegidos. Mais 

recentemente, a Lei no 8.666/1993 foi alterada pela edição da Medida Provisória no 

495/2010, já convertida na Lei no 12.349, de 15 de dezembro de 2010, que, entre 

outros objetivos, estabeleceu a possibilidade de se prever nas licitações públicas 
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margens de preferência para produtos manufaturados e para serviços 

nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras...). (GARCIA; 

RIBEIRO,2012).  

 

2. SUSTENTABILIDADE  

 

 Quanto ao conceito, Carla Canepa esclarece que junto com a discussão da 

sustentabilidade, encontra-se o conceito de qualidade de vida; o termo teria relação 

com viver -  e não sobreviver: “ a vida em plenitude, usufruindo tudo quanto for 

necessário  para, além da mera sobrevivência física, obter a realização de suas 

finalidade”. E Ignacy Sanchs abordaria a sustentabilidade como a busca pela 

harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos, que foi inicialmente 

chamada de eco desenvolvimento e posteriormente, desenvolvimento sustentável, 

elencando como três objetivos da sustentabilidade: 1. Preservação potencial da 

natureza para produção de recursos renováveis; 2 Limitação do uso de recursos 

não renováveis; e 3. Respeito e realce para capacitação de autodepuração dos 

sistemas naturais. (SANTOS, 2015). 

A sustentabilidade, pois, pode ser considerada o objetivo maior do direito 

Ambiental, correpondendo à “administração racional dos sistemas naturais, de modo 

que a base de apoio da vida seja repassada em condições iguais ou melhores às 

gerações futuras”. Em outras palavras, “ consiste na possível conciliação entre o 

desenvolvimento, a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de 

vida”. Assim, embora sustentabilidade possua diversas interpretações, a maioria dos 

especialistas concorda que esse conceito deve compreender equidade social, 

prosperidade econômica e integridade ambiental. (BELTRÃO, 2014). 

Contudo, a noção de sustentabilidade ultrapassa o aspecto ambiental: 

 

um conjunto sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Propõe-
se a ser um meio de configurar a civilização e atividade humanas, de tal 
forma que a sociedade, os membros e as suas economias possam 
preencher as suas necessidades e expressar a biodiversidade e os 
ecosistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir proeficiência 
na manutencão indefinida desses  ideais. (GARCIA; RIBEIRO,2012).  

 

2.1 Licitações Sustentáveis 
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 Debruçados   sobre   a   vasta  Doutrina   ambientalista  pátria,  avaliamos,  de  

forma uníssona, que a nossa atual Constituição da República foi a primeira 

Constituição Brasileira em que a expressão “meio ambiente” foi mencionada 

(MACHADO, 2011, p.132). 

 Segundo (SANTOS; VILLAC, 2015). A licitação sustentável é igualmente 

chamada   de   “compra  pública  sustentável”,   “eco  aquisição”;  “compras  verdes”; 

 “compra ambientalmente amigável” e “licitação positiva”. 

 A obra dispõe ainda, sobre o entendimento da doutrinadora Luciana Stocco 

Bettiol a licitação sustentável decorreria de dois conceitos: de licitação 

(procedimento administrativo pelo qual um ente público, visando selecionar a 

proposta mais vantajosa para um contrato de seu interesse, abre a todos os 

interessados a possibilidade de apresentar propostas) e do desenvolvimento 

sustentável (desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras, com equilíbrio entre os fatores 

sociais, ambientais e econômicos). Sendo esta mudança – adoção de critérios que 

procuram preservar mais o meio ambiente – seria gradual, pois a sociedade deve 

adaptar-se a estas novas. 

 Por sua vez, Chistiane de Carvalho Stroppa,  conceitua a licitação sustentável 

como “ um procedimento por meio do qual as organizações, em suas licitações e 

contratações de bens, serviços e obras, valorizam os custos efetivos que 

consideram de longo prazo, buscando gerar benefícios à sociedade e à economia e 

reduzindo danos ao meio ambiente”.  

 Neste sentido, (GARCIA; RIBEIRO,2012), relata que licitação sustentável é o 

procedimento administrativo, através do qual admite-se que o estado arque com um 

custo maior na aquisição de bens e serviços,  mas utilizando seu poder de compras 

para reordenar o mercado e implementar outros valores constitucionalmente 

previstos.  

 O que não significa que o gestor público deva se descurar do aspecto 

econômico/financeiro da contratação. Pelo contrário, permanece o dever de 

observância à economicidade, mas, à luz de outros valores que lhe servirão de 

parâmetro. Como exemplo, permite compreender melhor a questão. O Estado pode, 

valendo-se de seu poder de compra e, considerando a existência de uma política 

publica de fomento à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, 
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comprar papel reciclado em vez de papel branco para as repartições públicas, ainda 

que aquele seja comparativamente mais caro que este.  

 Certo é que isso não exonera a administração de buscar – atendidos os 

princípios da competitividade e da isonomia – a obtenção do papel reciclado pelos 

menores preços possíveis. Assim, o que se tem  é o Estado empregando o seu 

poder de compra de modo a promover valores que são caros à sociedade, como a 

preservação de um meio ambiente sustentável para as gerações atuais e futuras 

(pacto intergeracional). 

 É preciso que o emprego da licitação para fins regulatórios supere o teste da 

proporcionalidade, atendendo aos subprincípios da necessidade, adequação e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

 Compete ao administrador ponderar: i) se o emprego da licitação se revela a 

medida adequada e,portanto, capaz de atingir a finalidade de preservar o meio 

ambiente saudável e sustentável; ii) se, à luz de exame de economicidade que 

considere as opções de políticas públicas para uma finalidade específica, ou para 

determinado caso concreto, a licitação pública é apontada como mecanismo menos 

oneroso e que, portanto, numa análise de custo benefício, é o mais indicado a 

concretizar a sustentabilidade ambiental em dada hipótese. 

 O princípio da eficiência baliza a função regulatória na medida em que sua 

natureza é instrumental, ou seja, a licitação é um meio para atingir uma finalidade 

constituída no objeto do contrato administrativo. 

 A implantação de outros valores de outros valores constitucionais por meio da 

licitação não pode torná-la ineficiente e desvirtuada do seu objetivo. Em outras 

palavras, a pretexto dessa nova função regulatória, não se pode partir de uma 

equivocada premissa de que a licitação é a solução de todos os males, sob pena de 

aumentar sua complexidade e burocracia, É necessário cometimento para conciliar a 

função regulatória da licitação com a indispensável eficiência que deve ser ínsita a 

qualquer certame público. (GARCIA; RIBEIRO, 2012). 

 Nesse novo contexto legal, as contratações de serviços, de obras e de 

compras por parte do setor público exige que sejam introduzidos, nos respectivos 

editais licitatórios, quando da definição do objeto dos certames, critérios ou 

especificações que tornem compatíveis as licitações com parâmetros de 

sustentabilidade ambiental, sem frustar a competitividade ou promover 
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discriminações entre potenciais interessados na participação em processos 

licitatórios. 

 A consideração do requisito de sustentabilidade ambiental, na realização de 

licitações públicas, irá promover importante mudança nas relações entre o Estado e 

o mercado produtor de bens e serviços, induzindo ações voltadas para defesa e 

preservação do meio ambiente. 

 As licitações públicas nacionais deixam, assim, de ser guiadas apenas pelos 

requisitos do melhor preço e da maior vantagem para a Administração, passando a 

considerar, também, critérios de sustentabilidade ambiental. (VALENTE, 2011). 

 

2.2 Obstáculos à compra pública sustentável 

 

 Apesar do grande caminho percorrido até aqui, deve-se reconhecer que ainda 

existem alguns obstáculos práticos para um maior crescimento quanto à Compra 

Pública Sustentável (CPS). 

 Brammer e Walker (2011), fazem uma análise das principais barreiras 

apontadas nas entrevistas com base em um quadro conceitual elaborado pelos 

autores e que representa os principais aspectos que exercem influência na 

implementação da política de compras públicas sustentáveis.  

 Essas influências, segundo Brammer e Walker (2011), são analisadas 

individualmente para uma melhor compreensão, embora em algumas situações 

possam estar relacionadas entre si: 

  Custos/Benefícios percebidos – Os produtos sustentáveis são muitas vezes 

vistos como mais caros e, devido às restrições orçamentárias, a relação custo-

benefício exerce um papel de destaque nas compras públicas sustentáveis. 

  Familiaridade com as políticas – Para que seja possível a implementação 

das compras sustentáveis, torna-se necessário entender o seu conceito e as 

políticas governamentais nesse sentido. O conceito de sustentabilidade é complexo 

e os profissionais de compras podem não ter as habilidades e os conhecimentos 

necessários para implementar a política de compras sustentáveis. 

  Disponibilidade/Resistência dos Fornecedores – Muitos bens e serviços 

adquiridos pelo setor público possuem um grau elevado de especialização e a 

identificação de fontes sustentáveis de fornecimento pode se tornar uma difícil tarefa 

em algumas situações. 
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  Incentivos / Pressões  Organizacionais  –  Refere-se  à importância do 

apoio 

dos níveis hierárquicos superiores e da estrutura organizacional para a política de 

compras sustentáveis (WALKER E BRAMMER, 2009). 

 Os autores destacam que a barreira, em geral, mais citada foi sem dúvida a 

barreira financeira, corroborando a ideia de que os custos e os benefícios 

percebidos exercem influência sobre a adoção das compras públicas sustentáveis.  

O estudo realizado pelos autores conclui que ainda há certa resistência por parte 

dos compradores públicos em pagar mais por produtos sustentáveis. 

 Outro obstáculo relevante apontado por Brammer e Walker (2011) é a barreira 

informacional. Com relação a este aspecto, foram citados pelos respondentes a falta 

de informações a respeito do mercado de produtos sustentáveis e a necessidade de 

um banco de dados claro e transparente relativo aos bens disponíveis no mercado 

onde seja possível obter detalhes tais como os materiais utilizados, o processo de 

fabricação, a reciclagem e o ciclo de vida. 

 Corroborando esse pensamento, Walker e Brammer (2009) informam que um 

dos fatores que exercem influência sobre o grau de implementação das compras 

sustentáveis é o fator informacional, que se encontra relacionado à influência 

exercida pela familiaridade com as políticas de compras sustentáveis. Dessa forma, 

segundo os autores, é fundamental que a organização tenha conhecimento sobre o 

conceito de compras sustentáveis e sobre as políticas governamentais nesse 

sentido e, ainda, que possua as ferramentas necessárias para a concretização 

dessa prática.  

 Já as barreiras gerenciais e estruturais, de acordo com Brammer e Walker 

(2011), relacionam-se com a influência exercida através dos incentivos e das 

pressões organizacionais. Nesse aspecto, de acordo com autores, alguns 

pesquisadores apontaram a falta de diretrizes estabelecidas em níveis hierárquicos 

superiores como sendo muitas vezes um fator impeditivo para a introdução, por 

parte dos compradores, de determinados critérios de sustentabilidade.  

 

3. EMBASAMENTOS LEGAIS 

 

 Conforme determina a AGENDA 21: 
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 “Ao  governo cabe  o  papel estratégico de induzir a sociedade a adotar novos 

referenciais    de    produção    e    consumo    de    bens   materiais,   objetivando   o 

desenvolvimento sustentável no País, que propicie chances de um futuro ainda 

promissor às gerações futuras.  Além disso, ocorre que as demandas produzidas 

pelas atividades públicas revelam ser o governo um grande usuário de bens de 

consumo que, muitas vezes, geram impactos negativos (...)” 

  Diante das conclusões produzidas pela AGENDA 21, conforme excerto 

transcrito acima, nota-se que o estabelecimento de uma nova cultura na 

Administração Pública, voltada para a adoção de critérios ambientais corretos e de 

práticas sustentáveis, em todos os níveis de governo, requer o comprometimento 

das instituições e dos servidores públicos que nelas trabalham, pois, tão importante 

quanto ações de sensibilização, são as políticas públicas que promovem, 

regulamentam e cobram ações mais responsáveis. (VALE, 2014). 

 A Constituição Federal de 1988 (CF/88), no Artigo 170, já fornece os 

fundamentos para as compras públicas sustentáveis quando estabelece que a 

ordem econômica deve observar, entre os seus princípios, a defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 

de produtos e serviços, e de seus processos de elaboração e prestação. No mesmo 

artigo, a CF/88 coloca o princípio da livre concorrência, demonstrando a 

preocupação do Estado em harmonizar estes princípios na busca do 

desenvolvimento sustentável. 

 A CF/88 também determina que as contratações do governo devem ocorrer 

mediante licitação pública, assegurando igualdade de condições para todos os 

licitantes, o que foi regulamentado pela Lei nº 8.666/1993. Por fim, ressalta-se na 

CF/88 o próprio artigo 225, no Capítulo do Meio Ambiente, que instituiu o direito de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, e impôs ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 Existe, ainda, um extenso rol de dispositivos infraconstitucionais que devem 

ser observados nas compras governamentais. Assim, as licitações públicas devem 

ocorrer considerando todos esses preceitos expressos em leis e normas específicas, 

de modo que em uma compra ou uma contratação de serviço, necessariamente, se 

busque selecionar, entre as opções ofertadas, a mais sustentável. (MOURA, 2013). 
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 NORMAS DIRETAMENTE VINCULADAS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

 Abrangência: nacional 

 Constituição Federal de 1988 

 Art. 37 – princípios que regem a administração pública 

 Art. 70 – princípio da economicidade 

 Art. 170 – princípios gerais da atividade econômica, II, IV e VI 

 Art. 173 – regula a exploração direta de atividade econômica pelo Estado 

 Art. 174 – princípios gerais do Estado como regulador econômico 

 Art. 225 – normas de proteção ao meio ambiente e princípio do 

desenvolvimento sustentável 

 

 Abrangência: órgão da administração pública nacional 

 NORMAS GERAIS 

 Decreto nº 4.131 de 14/02/2002 – DOU de 15/2/2002 – dispõe sobre medidas 

emergenciais de redução do consumo de energia elétrica 

 Instrução Normativa nº 1 de 19//01/2010 – dispõe sobre 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 

 Decreto nº 7.746 de 05/06/2012 – regulamenta o artigo 3º da Lei 8.666/93, 

agregando como objetivo da Lei de Licitações e contratos, o desenvolvimento 

sustentável 

 

 ESPECÍFICAS 

 Resolução CONAMA Nº 20/1998 – dispõe sobre a instituição do Selo Ruído 

de uso obrigatório para aparelhos eletrodomésticos que geram ruído no seu 

funcionamento 

 Decreto nº 2.783, de 17/09/1998 – dispõe sobre proibição de aquisição de 

produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso de substâncias que 

destroem a camada de ozônio pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional. 

 Resolução CONAMA nº 307/2002 – estabelece critérios e procedimentos para 

gestão de resíduos na construção civil 
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 Decreto nº 5.940 de 25/10/2006 – disciplina a separação e a destinação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta e indireta na fonte geradora 

 Portaria do MMA nº 61/208 – estabelece prática de sustentabilidade ambiental 

quando das compras públicas sustentáveis 

 Portaria do MMA nº 43/2009 – proíbe o uso do amianto em obras públicas e 

veículos de todos os órgãos vinculados à Administração Pública 

 Decreto nº 7.174 de 12/05/2010 – regulamenta a contratação de bens e 

serviços de informática e automação 

 portaria do MMA – SLTI/MP nº 02/2010 – regulamenta a compra de tecnologia 

da informação com critérios ambientais de sustentabilidade 

 

 NORMAS REFLEXAMENTE VINCULADAS ÀS CONTRATAÇÕES 

PÚBLICAS 

 

 Abrangência: nacional 

 Lei nº 6.938 de 31/08/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente 

 Lei nº 8.112 de 11/12/1990 – Lei do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

– dispõe sobre a obrigatoriedade do serviço público, em sua atuação, de proteger o 

maio ambiente 

 Lei nº 9.605 de 12/02/1998 – Lei de Crimes Ambientais 

 Lei nº 10.295 de 17/10/2001 – Lei de Eficácia Energética – dispõe sobre a 

Política Nacional de conservação de Uso Racional de Energia 

 Decreto nº 5.504 de 05/08/2005 – torna obrigatória o uso do pregão 

preferencialmente na forma eletrônica 

 Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 – Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno porte, regulamentada pelo Decreto nº 

6.204 de 05/09/2007, que dá tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para 

as micro e pequenas empresas nas contratações públicas 

 Lei nº 12.187 de 29/12/2009 – Política Nacional sobre Mudança do Clima, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.390 de 2010 

 Lei nº 12.305 de 02/08/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23/12/2010 
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 Lei nº 12.527 de 18/11/2011 – Lei de Acesso à Informação, regulamentada 

pela Decreto nº 7.724 de 16/05/2012. (BETIOL, et al 2012). 

 Por fim, ressalta-se que o Tribunal de Contas da União – TCU, órgão de 

controle externo que antes apresentada postura resistente no tocante às compras 

“verdes” por considerá-las supérfluas e com altos custos, atualmente, em vários 

julgados enaltece a prática das licitações sustentáveis. 

 Assim, após análise dos diplomas legais no âmbito federal, podemos perfilhar 

a perspectiva de Betiol et al. (2012, p 69), ao deduzir que as ecoaquisições  

possuem amparo legal convincente, vista que, até mesmo no TCU requisita em seus 

relatórios em seus relatórios de gestão a adoção, por parte das Unidades 

jurisdicionadas, de práticas de licitação sustentável, sendo objeto de cobrança e 

punição o não cumprimento das mesmas. ( NASCIMENTO, et al, 2014). 

 

4. A VISÃO DO TCU QUANTO ÀS LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

  

 O Secretário de Controle Externo da Agricultura e do Meio ambiente, 

SecexAmbiental, Junnius Marques Arifa, assina uma Cartilha elaborada com 

entendimentos do TCU, quanto as licitações sustentáveis, disponível no PORTAL 

DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, site: 

<http://comprasgovernamentais.gov.br>, encontram-se expostos, pontos  

fundamentais sobre o entendimento do TCU, conforme segue: 

 Missão Institucional  - consiste em controlar a Administração Pública para 

contribuir com seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade (plano estratégico 

2011-2015). 

 Critérios de sustentabilidade - visam a assegurar que na contratação de bens, 

serviços ou obras por parte da APF, seja selecionada a Proposta mais vantajosa 

dentre aquelas que cumpram os padrões de qualidade socioambiental aplicáveis.  

 Papel Fiscalizador: zelar pela observância de todos os princípios do art. 3º da 

8.666/93. 

 Papel Indutor: contribuir para o fortalecimento das públicas de produção e 

consumo sustentável, por meio de medidas educativas e corretivas. 

 No campo das recomendações, destacam-se 

 

ACORDÃO Nº 5804/2013 – TCU – 2ª Câmara 
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1.7. Recomendações: 
1.7.1. ao órgão que adote critérios de sustentabilidade na aquisição de 
bens, materiais de tecnologia da informação, bem como na contratação de 
serviços e obras, conforme disposto na Decisão Normativa / TCU nº 
108/2010, na Instrução Normativa nº 1/2010 e na Portaria nº 2./2010, ambas 
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
ACORDÃO Nº 5937/2013 – TCU – 1ª Câmara 
(Relatório) 
As questões motivadoras das ressalvas relativamente às contas...são (paç 
50, p. 23): 
(…) 
j) adoção parcial de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 
bens e contratação de serviços ou obras; 
 
CORDÃO Nº 8482/2013 – TCU – 1ª Câmara (Voto) 
8. Em relação à aquisição de canetas esferográficas, o edital assim 
especificou o produto:”tipo ecológica, corpo plástico composto de 
polipropileno e material reciclado.” entretanto, foi aceita proposta que não 
comprovou o atendimento dessa exigência (peça 2, p. 24 e 99). 
9. De se destacar que , nos termos do item 24,2 do Edital, a seguir 
transcrito, cabia ao pregoeiro exigir a comprovação desses requisitos de 
sustentabilidade ambiental, o que não ocorreu: 
 
ACORDÃOS TCU (2014 e 2015) 
ausência de informações, no relatório de gestão, quanto à adoção de 
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de obras, materiais de 
tecnologia da informação na contratação de serviços ou obras 
ausência de informações relacionadas à separação de resíduos recicláveis 
descartados não inclusão dos critérios de sustentabilidade ambiental nas 
licitações realizadas 

    
Acórdãos 1128/2015 do Plenário 7120/2014, 7383/2014, 1679/2015, 
1855/2015, 2403/2015 da 1ª Câmara, 6436/2014, 7722/2014 e 1149/2015 
da 2ª Câmara 

 
  

 Acórdão nº 1752/2011 do TCU sinaliza claramente o que é esperado do papel 

do gestor no que toca às contratações com critérios de sustentabilidade, a saber: 

 

“O consumo mais responsável é condição indispensável para uma 
economia de baixo carbono, baseada na sustentabilidade, e o Estado tem o 
papel fundamental no fomento de um padrão de consumo mais racional, 
impulsionando o mercado e a sociedade a refletir e adotar novos hábitos e 
valores. 

A finalidade da Administração Pública é por em prática as políticas públicas 
e programas de governo. Para isso, é preciso gastar, mas deve fazê-lo de 
forma eficiente e sustentável, com zelo e austeridade, a fim de atender às 
necessidades da sociedade sem deixar de preservar o meio ambiente. Gerir 
bem os recursos financeiros e naturais é obrigação de todo e qualquer 
agente público. (Acórdão nº 1752/2011)”.  

 

 Segundo o TCU, são fases de uma contratação sustentável 

 Planejamento – fase interna 
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 Escolha do fornecedor – fase externa, licitação 

 Execução contratual 

 As questões de sustentabilidade devem ser definidas na fase de 

planejamento e verificadas, prioritariamente, durante a execução contratual. 

 Entende-se também como imprescindível: ter um comitê permanente para 

discussão e deliberação sobre o assunto; definir um plano de ação nos moldes da IN 

SLTI/MPOG 10/2012 (estabelece regras pala planos de gestão de logística 

sustentável); definir responsabilidades, metas cronograma, metodologia de 

implementação e avaliação do plano com designação formal de responsáveis por 

colocar em prática ações de sustentabilidade; promover ações sistemáticas de 

conscientização e capacitação de todo corpo funcional da instituição, bem como de 

seus colaboradores; promover a divulgação dos resultados alcançados, 

demonstrando os benefícios econômicos, sociais e ambientais advindos das 

medidas implementadas. 

 No que concerne as Certificações: especificações do projeto – incluir 

possibilidade de comprovação do requisito almejado com outros meios; avaliar se a 

existência de certificação ambiental por parte das empresas produtoras é situação 

predominante no mercado.(PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL). 

 

5. INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

SUSTENTÁVEIS MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 

  

O Ministério do Planejamento Orçamento e Gestlao / MPOG, divulgou através 

do (PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO), disponível no site 

<http://www.comprasgovernamentais.gov.br>), informações gerenciais sobre as 

contratações públicas sustentáveis, as quais comparam o desempenho das 

contratações sustentáveis no período de janeiro à dezembro de 2014.  Essas 

informações contemplam todas as modalidades de aquisições e restringem-se ao 

âmbito da administração direta, autárquica e funcional (órgãos SISG). 

 Nos doze meses de 2014, as compras sustentáveis movimentaram R$ 39,06 

milhões na aquisição de bens, por meio de 1.245 processos.(ANEXOS A e B). Essas 

contratações representaram 0,06% do total das compras públicas. Na comparação 

com o mesmo período de 2013, as aquisições sustentáveis sofreram um 

decrescimento de 14%. (ANEXO C). 
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 Em relação às modalidades de aquisição, no ano corrente, 67% dos 

processos de compras sustentáveis foram realizados por meio de pregão eletrônico. 

Em valores monetários, essa modalidade responde por 99% das aquisições 

econômica, social e ambientalmente responsáveis. (ANEXO D). 

 Em 2014, as MPE responderam por 66,8% das compras sustentáveis, cujo 

valor foi da ordem de R$ 26 milhões. (ANEXO E). 

 Em 2014, os órgãos SISG que mais adquiriram bens sustentáveis foram os 

Ministérios da Educação, Previdência Social e Defesa. Os valores contratados 

atingiram, respectivamente, os montantes de R$ 11,2 milhões (28,9%), 6,9 milhões 

(17,8%) e 5,7 milhões (14,6%). (ANEXO F). 

 No âmbito regional, em 2014, as compras sustentáveis ficaram concentradas 

nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Juntos, os órgãos SISG localizados 

nessas regiões movimentaram R$ 29,5 milhões, representando 75,5% dessas 

contratações. No contexto estadual, os órgãos SISG de Pernambuco, Distrito 

Federal e Minas Gerais foram os que mais adquiriram bens sustentáveis. 

Conjuntamente, esses órgãos foram responsáveis por 61% dessas compras, com 

valores contratados da ordem de R$ 8,4 milhões, R$ 7,6 milhões e R$ 3,8 milhões, 

respectivamente. (ANEXOS G e H). 

 Os bens sustentáveis mais adquiridos em 2014 foram Papel A4 (R$ 12,9 

milhões), Aparelho de ar condicionado (R$ 6,3 milhões) e Microcomputador pessoal 

notebook (R$ 5,2 milhões). Esses bens responderam, conjuntamente, por 62,7% do 

total das contrações econômica, social e ambientalmente responsáveis dos órgãos 

SISG. (ANEXOS I e J). Durante o ano de 2014, 3.563 fornecedores participaram de 

processos de contratações sustentáveis. (ANEXO L). Deste quantitativo, 89% eram 

MPE. (ANEXO M). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se com o presente artigo a necessidade e importância de se aplicar 

as normas legais, que estabelecem o desenvolvimento sustentável nos processos 

licitatórios, saindo do cenário teórico para o prático, vencendo os obstáculos 

existentes, a fim de atingir o triângulo composto pelo bem estar econômico, 

ambiental e social. 
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 A pesquisa teve como objetivo central, demonstrar o cenário no qual 

encontram-se inseridas as compras públicas sustentáveis, no âmbito, federal, 

podendo detectar que medidas estão sendo tomadas com a finalidade de 

alcançarmos o alvo. 

 Encontramos   ainda   vários   embasamentos   legais,  tanto  na  Constituição 

Federal, quando na Lei 8.666/93, reguladora das Licitações Públicas, quanto no 

Direito Ambiental, assim, não resta dúvida da legalidade dos processos licitatórios 

sustentáveis. 

 Quanto à aplicação efetiva, das licitações sustentáveis, há que se ressaltar a 

necessidade de uma mudança significativa na cultura dos entes públicos, e ainda 

que os entes privados se qualifiquem para o fornecimento de bens e produtos 

sustentáveis, como da mesma forma o fornecimentos de serviços e obras, para que 

desta maneira seja suprida a demanda existente. 

 O Gestor Público deve entender e aceitar suas responsabilidades enquanto 

propulsor e cumpridor desta árdua tarefa, inseridas em suas atribuições 

administrativas. 

 Verdade é que existem diversos pontos ainda na legislação e principalmente 

na prática, polêmicos e que precisam de objetividade e clareza, pois caso contrário, 

continuarão gerando interpretações distintas e subjetivas. Por oportuno, devemos 

considerar como ponto para imediata melhoria a capacitação dos agentes públicos, 

os quais realizam todos os procedimentos de compras. 

 Por fim, não restam dúvidas de que estamos na direção correta para um 

futuro melhor, porém com este artigo, temos a plena consciência de que ainda 

temos um longo caminho a percorrer. 
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ANEXO A – Valor das compras sustentáveis – Órgãos SISG 

 

ANEXO B – Quantidade de  compras sustentáveis – Órgãos SISG 

 

 

ANEXO C – Evolução do crescimento das das compras sustentáveis (%) – 
Órgãos SISG 



30 

 

 

ANEXO D – Participação das compras sustentáveis no total das compras 

governamentais (%) – Órgãos SISG 

 
ANEXO E – Participação do porte nas compras sustentáveis (%) – Órgãos SISG 
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ANEXO F – Órgãos SISG com o maior valor nas compras sustentáveis – 2014 

 
ANEXO G – Unidade de Federação com maior valor de compras sustentáveis,  Órgãos 
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ANEXO H – Unidade de Federação com maior valor de compras sustentáveis,  Órgãos 
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ANEXO I – Bens mais adquiridos compras sustentáveis dos Órgãos SISG - 2014 
 

 
ANEXO J – Participação no valor das  compras dos bens mais adquiridos nas 
compras sustentáveis (%) - Órgãos SISG – 2014 
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ANEXO M – Fornecedores participantes de compras sustentáveis, segundo o porte 
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