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A importância do Desenvolvimento 

Sustentável é justamente ser um mecanismo 

jurídico para nos instigar a procurarmos 

todos – Estados, pessoas jurídicas e 

pessoas naturais – soluções que, de fato, 

consigam associar os aspectos políticos, 

econômicos, sociais e ambientais em uma 

síntese, representada pela qualidade de 

vida digna. O conteúdo do que seja uma 

vida digna é outro desafio. Talvez, em 

breve, constatemos que este conteúdo só 

seja compatível com uma vida de consumo 

descrente, na contramão do senso comum. 

Almeja-se silenciosamente uma revolução 

do ser. (André de Paiva Toledo, 2015, 

p.18). 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho procura colaborar na tarefa de aprofundar a discussão sobre a inserção 

de critérios de sustentabilidade ambiental nos processos de compras e contratações pela 

Administração Pública no Brasil, bem como objetiva analisar a sua aplicação no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). No desempenho de suas funções, os Estados 

constituem-se em importante compradores e consumidores de bens e serviços. Assim, as 

Compras Públicas Sustentáveis, representam uma mudança nos padrões de aquisições de 

bens e serviços pelos Estados, no qual a sociedade tem exigido uma responsabilidade maior 

na defesa e preservação do ambiente, aliada a um consumo sustentável, e este estudo busca 

demonstrar a relevância da mudança nas formas de contratação, transformando as práticas 

de compras num instrumento voltado para um meio ambiente sustentável para as presentes 

e futuras gerações. Os problemas econômicos, sociais e ambientais tem impulsionado à 

formulação de novos modelos de desenvolvimento. Em virtude disso, os acordos 

internacionais estão propondo um modelo de produção e consumo que leve em 

consideração  o melhor aproveitamento dos recursos, o bem-estar da população e a redução 

dos impactos ambientais, de modo que atendam as necessidades atuais sem impactar nas 

gerações futuras. Tal propósito poderá ser alcançado no momento em que as instituições 

públicas o incentivarem, devido à relevância e poder de indução destas organizações. Com 

isso, traça-se na presente pequisa, alguns objetivos específicos e que correspondem a um 

exame dos aspectos concernentes à sustentabilidade, compras públicas sustentáveis, meio 

ambiente e comércio internacional. Desse modo, para embasar essa análise, utilizou-se 

referencial jurídico, administrativo e conceitual,  e a metodologia escolhida empregou uma 

abordagem qualitativa, que quanto à natureza pode ser classificada como descritiva, 

assumindo a forma de pesquisa exploratória, sendoformulada a partir de uma pesquisa 

bibliográfica a livros, dissetarções, teses, artigos publicados e revistas acadêmicas sobre o 

assunto, e pesquisa documental através da análise da legislação que abrange os processos e 

princípios de compras públicas no Brasil e nos acordos firmados no âmbito da OMC. É 

cada vez mais evidente o entendimento que os problemas sócio-ambientais vividos pela 

sociedade podem ser solucionados pela negociação e pelo aperfeiçoamento das estratégias e 

mecanismos de regulação do uso dos recursos naturais. A procura de soluções para os 

impasses ambientais depende em muito do aprimoramento institucional da sociedade e do 

aumento da sua capacidade de balancear os interesses e pontos de vistas relacionados ao uso 

de recursos naturais. Daí surge a necessidade de despertar no setor de compras aos órgãos 

públicos a prática de compras públicas sustentáveis como mecanismo de inovação na 

construção de uma sociedade sustentável. 

 

Palavras-chave: Compras Públicas Sustentáveis; Comércio Internacional; Licitações 

Sustentáveis; Meio Ambinte; Organização Mundial do Comércio. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Este trabajo busca colaborar en la tarea de profundizar la discusión sobre la inclusión de 

criterios de sostenibilidad ambiental en la adquisición y contratación de la Administración 

Pública en Brasil y tiene como objetivo examinar su aplicación en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). En el desempeño de sus funciones, los Estados 

están en los compradores y consumidores de bienes y servicios importantes. Por lo tanto, la 

compra sostenible, representa un cambio en los patrones de compra de bienes y servicios por 

parte de los estados, en los que la compañía ha exigido una mayor responsabilidad en la 

defensa y conservación del medio ambiente, combinado con el consumo sostenible, y este 

estudio pretende demostrar la relevancia el cambio en la contratación de métodos, por lo que 

la compra practica un instrumento destinado a un medio ambiente sostenible para las 

generaciones presentes y futuras. Los problemas económicos, sociales y ambientales ha 

impulsado el desarrollo de nuevos modelos de desarrollo. Porque dijo, los acuerdos 

internacionales están proponiendo un modelo de producción y consumo que tiene en cuenta el 

mejor uso de los recursos, el bienestar de la población y la reducción de los impactos 

ambientales, de modo que satisfagan las necesidades actuales sin afectar a las generaciones 

futuras . Este objetivo se puede lograr cuando las instituciones públicas para alentar, debido a 

la importancia y el poder de inducción de estas organizaciones. Con esto, se dibuja en este 

pequisa, algunos objetivos específicos y que corresponde a un examen de los aspectos 

relacionados con la sostenibilidad, la adquisición sostenible, el medio ambiente y el comercio 

internacional. Por lo tanto, para apoyar este análisis, se utilizó el marco legal, administrativo y 

conceptual y la metodología elegida empleó un enfoque cualitativo, que la naturaleza puede 

ser clasificada como descriptiva, tomando la forma de una investigación exploratoria, 

sendoformulada partir de una búsqueda literatura de libros, disetarciones, tesis, trabajos 

publicados y revistas académicas sobre el tema, y la investigación documental mediante el 

análisis de la legislación relativa a los principios y procesos de contratación pública en Brasil 

y los acuerdos dentro de la OMC. Cada vez es más claro entendimiento de que los problemas 

sociales y ambientales que enfrenta la sociedad pueden ser resueltos mediante la negociación 

y mediante el desarrollo de estrategias y mecanismos de regulación para el uso de los recursos 

naturales. La búsqueda de soluciones a los callejones sin salida del medio ambiente depende 

en gran medida de la mejora institucional de la sociedad y el aumento de su capacidad para 

equilibrar los intereses y puntos de vista relacionados con el uso de los recursos naturales. De 

ahí la necesidad de despertar el departamento de compras a los organismos públicos para 

practicar la adquisición sostenible como motor de innovación en la construcción de una 

sociedad sostenible. 

 

Palabras clave: La contratación pública sostenible; Comercio internacional; Las compras 

sostenibles; Medio ambiente; Organización Mundial del Comercio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de globalização econômica fez com que as oportunidades de negócios 

internacionais fossem alargadas, tornando os mercados mais próximos e possibilitando a 

interceção de outros antes não tão acessíveis. Enquanto parte desse processo, a Administração 

Pública tem a sua disposição meios de obter vantagens como a concessão de financiamentos 

internacionais ou mesmo a contratação de fornecedores estrangeiros, que proporcionam uma 

amplitude em seu campo de atuação e consequentemente levam uma melhora dos serviços 

públicos prestados por ela. 

Atualmente, o mercado se transforma com muita frequência e a dinâmica econômica 

associada à globalização impõe novos desafios para os países e organizações no sentido de 

criar novas diretrizes para o aumento dos investimentos e práticas negociais além das 

fronteiras, para consolidar-se economicamente e conquistar novos mercados. Nesse contexto, 

faz-se necessário que os novos mercados padronizem suas condutas, relacionando-se e se 

interagindo com os demais agentes internacionais, com inuito de somar suas expectativas às 

expectativas dos demais, atuando em parceria, tendo em vista que as atuais mudanças 

provocadas pela velocidade com que as inovações estão sendo criadas e difundidas no mundo 

globalizado exigem dos países e organizações fontes endógenas de mudança: novos bens de 

consumo; mercados; métodos de produção; novas formas de organização industrial; novas 

fontes de oferta e formas de gestão. 

Nesse passo, as compras públicas constituem um importante instrumento e 

contribuem sobremaneira para promover desenvolvimento e melhoria na qualidade da 

prestação dos serviços públicos, principalmente quando se abre o campo de concorrência para 

fornecedores estrangeiros. 

Por outro lado, nota-se que o atual modelo hegemônico de produção e consumo 

fomentado pelo processo de industrialização, tem causado profundas mudanças nas relações 

do ser humano com o meio ambiente, ocasionando a degradação do meio ambiente e 

consequentemente causando diversos problemas ambientais. 

Dessa forma, é imperioso que no desempenho de suas funções os Estados 

considerem a preocupação ambiental como elemento fundamental, em busca de proporcionar 

uma melhor qualidade de vida para a sociedade, pois o atual modelo de desenvolvimento, tem 

repercutido em riscos para humanidade diante do uso insdiscriminado dos recursos naturais 

sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas, havendo a necessidade do Estado e 

seus órgãos de regulação adotarem medidas que concilie o desenvolvimento sustentável com 
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o crescimento econômico. A conscientização dessa problemática ambiental tem estimulado 

governos em todo o mundo a adotarem agendas de gestão sustentável que incluem medidas 

relacionadas ao desempenho ambiental de suas administrações, ea adoção de critérios 

ambientalme sustentáveis nas compras públicas figura como uma medida inteligente que visa 

implantar aspectos socioambientais nas aquisições dos governos. 

Uma análise preliminar do panorama atual indica que a realização de compras 

públicas utilizando critérios sustentáveis, é um procedimento recente e incipiente em países 

do mundo todo, inclusive o Brasil. Entretanto, a temática tem se destacado e ganhado força, 

credidibilidade e respaldo legal, principalmente nos anos mais recentes, após importantes 

mudanças no marco regulatório sobre compras públicas no âmbito nacional e intenacional. 

 Nesse passo, o presente estudo, objetiva apresentar uma comparação entre as normas 

estabelecidas no Direito Administrativo brasileiro sobre compras públicas e as normas 

existentes na Organização Mundial do Comércio (OMC) relativas a essa questão, no intuito 

de averiguar a inserção de critérios sustentáveis nos procedimentos adotados. A OMC foi 

escolhida pelo fato de ser a principal organização internacional relacionada aos temas de 

comércio internacional, funcionando como uma espécie de repositório de normas jurídicas, 

dentre as quais se encontram as compras governamentais, além de possuir ordenamento 

jurídico próprio para o assunto, o Government Procurement Agreement (GPA). 

Diante do relevante cenário que envolve o campo de atuação da OMC, e, tendo como 

escopo de estudo o processo de difusão das compras públicas sustentáveis, o presente trabalho 

se propõe a investigação do seguinte problema: é possível aplicar efetivamente a adoção de 

critérios de sustentabilidade na prática administrativa dos procedimentos de compras públicas 

em âmbito nacional e no acordo sobre compras governamentais aderido pela OMC? 

Nesse diapasão, o presente trabalho faz uma revisão teórica sobre as regras básicas 

das compras públicas sustentáveis; lista os instrumentos legais que abragem sua aplicação; 

descrever as aspectos gerais da Organização Internacional do Comércio (OMC) e do Acordo 

sobre compras governamentais (GPA) bem como relata as dificuldades e os desafios 

encontrados para sua implementação pelos atores sociais envolvidos nos processos de 

compras públicas. 

A presente pesquisa justifica-se porque o predatório dos recursos naturais 

limitados e seu esgotamento, tornou-se tema de relevante preocupação no mundo 

globalizado tendo como resultado o impacto direto no modo de organização da 

sociedade, havendo a necessidade de que sejam tomadas atitudes relativas preservação do 

meio ambiente para manter uma relação saudável entre homem e natureza. Assim, como 
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o poder público tem forte poder de influencia, pode possibilitar a adoção do desenvolvimento 

sustentável através da prática do procedimento de compras sustentáveis em virtude de uma 

preocupação com a obtenção de produtos e serviços que respeitem o meio ambiente sem 

comprometer o futuro das novas gerações, fazendo com que o tema de compras públicas 

sustentáveis tenha um elevado grau de importancia nos circulos políticos internacionalmente. 

Essa dissertação está estruturada em 04 capítulos que tratam do Poder de Compra do 

Estado em face do Desenvolvimento Sustentável, das Compras Públicas Sustentáveis na 

Esfera Pública Brasileira, de exemplos no cenário nacional e internacional bem como do 

ambito de aplicação no acordo sobre compras governamentais da OMC, além dessa 

introdução, que apresentou o problema, justificativa e objetivo da pesquisa. Para tanto, será 

empregada uma abordagem qualitativa, que quanto à natureza pode ser classificada como 

descritiva, assumindo a forma de pesquisa exploratória. 

Como referencial teório, adotou-se o Guia de Compras Públicas Sustentáveis: Uso do 

poder de compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável, desenvolvido 

pelo ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade, Secretariado para América Latina e 

Caribe (LACS) no ano de 2004, após grande repercussão da temática na Cúpula mundial 

sobre desenvolvimento sustentável realizada em Joanesburgo no ano de 2002, e que foi 

adaptado para o contexto brasileiro através de duas edições em 2006 e 2008. 

Os estudos a respeito das compras públicas sustentáveis ainda são muito incipientes 

no mundo, tendo em vista que se trata de uma prática muito recente. Com isso, o presente 

trabalho também objetiva, oferecer subsídios para futuras pesquisas e debates de políticas 

públicas que busquem aprimorar a implantação das compras públicas sustentáveis. Vale 

apontar que a temática da dissertação é inédita, relevante e multidisciplinar, sendo que 

aspectos sociais, políticos, economicos, jurídicos e ambientais corroboraram para o 

desenvolvimento da proposta. 
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2 SUSTENTABILIDADE E COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: O Poder de 

Compra do Estado em face do Desenvolvimento Sustentável 

 

2.1 O contexto global 

 

O ser humano sempre teve por desiderato a conquista da natureza. Ao longo da 

historia, os seres humanos vem construindo um traço característico de dominação da natureza, 

subjugando-a e explorando-a, sem ao menos se importarem com a escassez dos recursos 

naturais, visando apenas o crescimento da sociedade industrial. Certamente, o ser humano não 

reserva a devida preocupação com a proteção e preservação do ambiente em que vive o qual 

não fez parte de sua tradicional cultura humana.  

Refletindo sobre o comportamento humano ao longo dos anos, Edgar Morin (2010, 

p. 34) vislumbra que “tudo, neste mundo, está em crise. Dizer crise é dizer – já o vimos 

anteriormente – progressão das incertezas. [...] O planeta vive, cambaleia, gira, arrota, soluça, 

geme sem contar com o amanhã. Tudo é feito, vivido, em curto prazo”. 

Nesse ínterim, percebe-se que o meio ambiente1, que é imprescindível para a sadia 

qualidade de vida de toda sociedade, vem sofrendo grandes impactos ao longo dos anos pela 

ação humana, o qual tem explorado a natureza de modo totalmente destrutivo, com o intuito 

de satisfazer de forma completamente egoística, necessidades supérfluas, influenciadas na 

grande maioria das vezes por grandes empresas e pelo Poder Público. 

Nesse sentindo, Rodrigo da Silva explica que: 

 

A espécie humana se multiplicou ao longo do globo terrestre. A necessidade da 

humanidade por alimentos, moradia, vestuário, trabalho, transporte, agricultura, 

industrialização e urbanização, subordinou a natureza, renegando-a a segundo plano, 

priorizando as demandas, imprescindíveis ou não. Assim, a interação do homem 

com a natureza é paradoxal, uma vez que o homem, ao mesmo tempo em que é um 

animal que faz parte e integra a natureza, é extremamente dependente dela. Contudo, 

a ação antrópica passa a transformar a dinâmica natural do meio ambiente em maior 

intensidade, como um ser social e científico, colocando em risco a existência da 

natureza e, por consequência lógica, a sua. (SILVA, 2012, p. 59). 

 

Corroborando com este entendimento, Ramon Mateo (1991, p. 27, tradução minha) 

enfatiza que ‘‘[...] o homem de hoje usa e abusa da natureza como se fosse o último inquilino 

                                                 
1  Para José Afonso da Silva (2010, p.17), ‘‘a palavra ambiente indica a esfera, o círculo, o âmbito que nos cerca, 

em que vivemos. Em certo sentido, portanto, nela já se contém o sentido da palavra meio’’. Nesse passo, o 

ambiente estabelece um conjunto de elementos cuja interação reflete no meio em que se vive, havendo grande 

ênfase para a palavra ‘‘meio ambiente’’ pela conjunção de valores que ela expressa. Assim, José Afonso da Silva 

(2010, p.18) conceitua o meio ambiente como ‘‘a interação do conjunto de elementos, naturais, artificiais e 

culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas’’. 
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deste planeta miserável, como se por trás dele não se anunciasse futuro. A natureza torna-se 

assim o bode expiatório do progresso’’2. 

À medida que o meio ambiente é explorado em proporções demasiadas sem o em 

detrimento do crescimento econômico para atender exclusivamente aos anseios humanos, 

permeados pelo capitalismo, cada vez mais, a natureza tem-se mostrado intolerante, e tem 

desencadeado uma série de catástrofes ambientais e consequências degradantes como: secas, 

chuva ácida, o aquecimento global, a degradação da camada de ozônio, a extinção de várias 

espécies da fauna e da flora, entre outras.  

Até o início da década de 1970, tem-se conhecimento de poucos casos alertando para 

uma preocupação mundial com o meio ambiente, que era visto como fonte inesgotável de 

recursos em prol do desenvolvimento econômico. Entretanto, com o aparecimento de graves 

casos3 e debates sobre os riscos de degradação ambiental, a sociedade global passou a dar 

uma maior importância às questões relacionadas à proteção do meio ambiente. 

Neste panorama, fez-necessário repensar e se aplicar um modelo de desenvolvimento 

que tivesse como base uma política de preservação e conservação dos recursos naturais, de 

forma que houvesse um equilíbrio entre o crescimento econômico e a proteção ambiental 

fazendo com que os danos ambientais fossem evitados e/ou minimizados para uma sadia 

qualidade de vida de todos. 

Para tanto, visando discutir as atividades humanas em relação ao meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico, principalmente de países que obtiveram um desenvolvimento 

desenfreado, utilizando grande parte de seus recursos naturais, em 1972, foi organizada a 

Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (United Nations 

                                                 
2 Texto original: “[...] elhombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de 

este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro. La naturaleza se convierte así en elchivo 

expiatorio del progreso”. In: MATEO, Ramon Martin. Tratado de derecho ambiental. Madrid: Trivium, 1991. 
3 Em 1950, um grande número de peixes mortos cobriu a baía da cidade de Minamata no Japão.  Já em 1956, 

vários habitantes de Minamata foram acometidos com sintomas de danos cerebrais em virtude da ingestão de 

peixes e mariscos envenenados por metais, entre eles, o mercúrio, que eram despejados no mar pela indústria 

petroquímica e fabricante de plástico Chisso Corporation. A partir daí, houve uma batalha judicial para que a 

empresa Chisso pagasse indenizações aos querelantes pelos danos causados.  Outro caso interessante, trata-se da 

obra ‘‘Silent Spring’’ (Primavera Silenciosa) escrita por Rachel Carson e publicada em 1962, o qual procurou 

narrar como os pesticidas, usados em larga escala, fizeram vítimas (pássaros, animais, plantas e homens, além de 

pragas e insetos) nos Estados Unidos da América na década de 1960. Assim, em 1970 foi estabelecida a forma 

de uso de pesticidas pela Agência de Proteção Ambiental (Anvironmental Protection Agency) nos Estados 

Unidos, havendo a proibição dos pesticidas posteriormente. Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a 

criar agencias de proteção ambiental, como o caso da National Policy Act, em 1969, que regulamentava a 

recuperação e melhoria da qualidade ambienta e, em 1970, o Clean Air Act. (COSTA, 2010, p. 35-39).  
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Conference on the Human Environment - UNCHE), na cidade de Estocolmo (Suécia), o qual 

se delineou o conceito de sustentabilidade4. 

A Conferência de Estocolmo, como é comumente tratada, deu grande destaque para 

as ações ambientais em nível internacional, especialmente para questões relacionadas 

à degradação ambiental e a poluição, que afetam a sociedade como um todo. Foram criados 

26 princípios postos em um documento intitulado ‘‘Declaração de Estocolmo sobre o 

Ambiente Humano de 1972’’, os quais demonstravam a convicção comum dos países 

participantes em se preocuparem com os países em desenvolvimento, propondo-se, inclusive, 

o repasse de tecnologia e apoio financeiro. 

A noção de sustentabilidade levantada na Conferência de Estocolmo baseou-se na 

necessidade de se garantir a disponibilidade dos recursos da Terra em resposta aos anseios 

contemporâneos sobre os riscos do crescimento econômico desenfreado, de tal forma que as 

economias possam satisfazer as necessidades das sociedades no presente e ao mesmo tempo 

se busque preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais para melhorar a vivência 

humana qualitativa no planeta. 

Essa tomada de consciência da crise ambiental é desencadeada, principalmente, pelo 

fato de serem constatados pontos de conflito entre o equilíbrio natural e a qualidade de vida 

das pessoas com as condições industriais, tecnológicas e as formas de organização e gestões 

econômicas da sociedade globalizada.  

Assim, a sustentabilidade engloba várias categorias de organização, desde a local até 

a planetária e permite aos envolvidos uma mudança no modo de se relacionarem com o meio 

em que vivem beneficiando e/ou reduzindo os impactos ambientais, por meio de processos 

sustentáveis que se mantenham ao longo do tempo por prazo indefinido. Com isso, a 

sustentabilidade poderá ser aplicada em diversos organismos como um empreendimento, uma 

comunidade pequena ou até no planeta como um todo. 

A respeito disso, Leonardo Boff (2012, p.14) faz o seguinte apontamento: “como 

organizar uma aliança de cuidado para com a Terra, a vida humana e toda a comunidade de 

vida e assim superar os riscos referidos? A resposta só poderá ser: sustentabilidade, real, 

verdadeira, efetiva e global”. 

Posteriormente, o conceito de sustentabilidade foi cunhado no Relatório "Nosso 

Futuro Comum”, também conhecido como Relatório Brundtland, em 19875, o qual apontou 

                                                 
4 O termo "sustentável" provém do latim sustentare  que significa sustentar; defender; favorecer, apoiar; 

conservar, cuidar. Neste contexto, o termo Sustentabilidade pode ser utilizado para definir ações que visam 

suprir as necessidades atuais dos seres humanos usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se 

mantenham no futuro para as futuras gerações. 
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para a incompatibilidade entre as demandas sustentáveis e os padrões de produção e consumo, 

vigorando a necessidade de uma relação harmoniosa entre “ser humano-meio ambiente”. 

Concomitantemente, não se posicionou pela estagnação do crescimento econômico, mas sim, 

para uma conciliação com as questões ambientais e sociais. 

A partir daí, também se começou a trabalhar um conceito sistêmico de 

‘‘desenvolvimento sustentável’’6, relacionado com a continuidade dos processos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais globais, que passou a ganhar força mundial, sobretudo, a partir 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (CNUMAD), conhecida como Rio 

927. 

Importante apontar, que nenhum dos elementos (ambiental, social e econômico) 

trabalhados no conceito de desenvolvimento sustentável, possui hierarquia superior, ou seja, 

todos são dependentes e se completam, ganhando força quando são implementados 

sinergicamente. 

Deste modo, o conceito de desenvolvimento sustentável foi concebido por meio de 

uma gestão que abarque a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico 

equilibrado da sociedade de forma que as necessidades da geração atual sejam atendidas sem 

comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. 

Procura-se garantir além da utilização racional dos recursos naturais com uma 

redução considerável ou eliminação de padrões insustentáveis de produção e consumo, a 

igualdade de oportunidades para todos os cidadãos e a prosperidade dos setores produtivos, 

para que haja um equilíbrio no desenvolvimento econômico, social e ambiental atual e futuro. 

Já nos anos 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu 08 (oito) 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que deveriam ser buscados por todos os 

países até 2015. São eles: 1. Acabar com a fome e a miséria; 2. Atingir o ensino básico 

universal; 3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4. Reduzir a 

                                                                                                                                                         
5 Após uma avaliação dos 10 anos da Conferência de Estocolmo, em 1983, foi criada a Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMA pela Assembleia Geral da ONU, que foi 

presidida por Gro Harlem Brundtland à época primeira-ministra da Noruega. Dessa comissão, surgiu um 

documento em 1987, intitulado Our Common Future (Nosso Futuro Comum), o qual apresentou um novo olhar 

sobre o desenvolvimento, definindo-o como o processo que “satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 
6 A expressão apareceu pela primeira vez em 1980, em um documento denominado World Conservation 

Strategy, produzido pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e World Wildlife Fund 

(SOARES, 2001, p. 74). 
7 A CNUMAD, ou Rio 92 foi uma importante reunião organizada pela ONU e considerada um marco nas 

políticas internacionais ambientais, com a assinatura de importantes documentos, tais como a Agenda 21, a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Convenção sobre Diversidade Biológica e 

a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação dos efeitos da seca. 
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mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde das gestantes; 6. Combater o HIV/AIDS, a malária e 

outras doenças; 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 8. Estabelecer uma parceria 

mundial para o desenvolvimento. 

Observa-se que os Objetivos do Milênio, estão ligados a sustentabilidade, uma vez 

que visam não apenas a proteção do meio ambiente (objetivo n° 7), mas reunidos possibilitam 

a harmonia social. 

Em 2002, a ONU realizou a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, na cidade de Joanesburgo (África do Sul), a chamada Rio+10, 

em reverência aos dez anos da Rio 92. Novos objetivos foram levantados, havendo a 

discussão de diversos assuntos ligados a erradicação da pobreza e o acesso da sociedade aos 

serviços de saneamento e à saúde, consumo, gestão de recursos naturais, direitos humanos, 

globalização, assistência oficial ao desenvolvimento, contribuição do setor público e privado 

ao meio ambiente e sustentabilidade, impulsionando às autoridades públicas a promoverem 

políticas de contratação pública que favoreçam o desenvolvimento e a difusão de produtos e 

serviços em benefício do meio ambiente. 

Os debates avançaram na Rio +10, com uma crescente participação da sociedade 

civil, através de grupos organizados, cada qual defendendo seus interesses com informações 

técnicas e científicas precisas sobre temas como energia limpa, universalização do 

saneamento básico, mobilidade urbana nas grandes cidades, democratização do acesso à 

Justiça. Mesmo assim, os debates receberam muitas críticas, devido a pouca quantidade de 

resultados práticos em virtude de novos conflitos entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

Por sua vez, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20), ocorrida no Rio de Janeiro, procurou tratar de compromissos voltados para o 

desenvolvimento sustentável em meio a urgências ambientais, sociais, econômicas e políticas. 

Um importante ponto tratado foi sobre a criação e o papel de uma instância global que seja 

capaz de reunir propósitos de preservação do meio ambiente com as necessidades contínuas 

de progresso econômico, isto é, desenvolver-se economicamente sem agredir o meio 

ambiente. 

E assim, as políticas sustentáveis tem sido crescentes no cenário jurídico global, e 

prosseguem caminhando a passos largos na busca da preservação futura da vida humana 

qualitativa na Terra. 

Nota-se que por vezes os termos Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 

são tidos como sinônimos em algumas obras, entretanto, apesar de decorrerem do mesmo 
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processo evolucional de conscientização ambiental, são dois institutos que incorporam 

conotações distintas.  

Em vista disso,  é imperioso demonstrar as diferenças entre a sustentabilidade e o 

desenvolvimento sustentável no presente estudo. Para Leonardo Boff (2012, p. 36), o 

desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade se diferem porque o primeiro diz respeito a 

um “ideal a ser atingido ou então como um qualificativo de um processo de produção ou de 

um produto, feito pretensamente dentro de critérios de sustentabilidade o que, na maioria dos 

casos, não corresponde à verdade”. Sendo assim, Leonardo Boff enxerga que a qualidade de 

sustentável no processo mercantil, deve ser analisada pelo crescimento e capacidade de 

manutenção de uma empresa, somados aos projetos sociais e ambientais que são 

desempenhados. Leonardo Boff (2012, p. 37) complementa que: “hoje o conceito de 

sustentabilidade é tão usado e abusado que se transformou num modismo, sem que seu 

conteúdo seja esclarecido ou criticamente definido”. 

Por conseguinte, Christian da Silva e Judas Mendes explicam que a sustentabilidade 

e o desenvolvimento sustentável, respectivamente, se diferem: 

 

[...] como um processo em que o primeiro se relaciona com o fim, ou objetivo 

maior, e o segundo como meio. Todavia, esta distinção esta imersa em uma 

discussão ideológica que se insere em pensar algo para o futuro ou em se preocupar 

com ações presentes e impactos no futuro. O foco principal, ao se discursar e se 

preocupar com a sustentabilidade, está na vinculação do tema ao lugar a que se 

pretende chegar; enquanto, com o desenvolvimento, o foco está em como se 

pretende chegar. (SILVA; MENDES, 2005, p. 13). 
 

Complementado o entendimento anterior, Juliete Mafra e Ricardo Vieira pontuam 

que: 

 

A sustentabilidade encontra sentido finalístico, multidisciplinar, englobante, com 

maior relevância, cujo ideal tem ganhado força, inclusive, na qualidade de novo 

paradigma jurídico contemporâneo [...]. Já o desenvolvimento sustentável se perfaz 

em ferramenta, em meio, ele funciona como processo que pensa em aplicar algumas 

dimensões da sustentabilidade, ou seja, é a tentativa de adequar o sistema capitalista 

globalizado nos padrões dos novos anseios sustentáveis. (MAFRA; VIEIRA, 2015, 

p. 158). 

 

Neste diapasão, a sustentabilidade se contrapõe ao próprio desenvolvimento, tendo 

em vista que a partir do momento em que lhe é somado o adjetivo sustentável, haverá 

limitações em seu alcance, devendo ser observados os critérios de sustentabilidade. Assim, o 

desenvolver implica em crescer, porém de forma correta, e a sustentabilidade é a salvaguarda 

http://www.sinonimos.com.br/em-vista-disso/
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que provoca transformações fundamentais para a sociedade planetária, consistindo em uma 

filosofia de capacitação global para a preservação da vida humana equilibrada na Terra. 

Baseando nas exposições do Relatório ‘‘Nosso Futuro Comum’’ o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) apresenta a seguinte definição de 

desenvolvimento sustentável que sintetiza a discussão ocorrida e a linha conceitual seguida na 

presente pesquisa: 

 

Desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações de atenderem as suas próprias necessidades. O 

desenvolvimento sustentável inclui a sustentabilidade econômica, ambiental e 

social, que são pilares independentes e mutuamente fortalecedores e pode ser 

alcançado através da gestão racional do capital físico, natural e humano. A 

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

insustentáveis e a proteção e gestão da base de recursos naturais para o 

desenvolvimento econômico e social são os objetivos abrangentes e os requisitos 

fundamentais do desenvolvimento sustentável. (PNUMA, 2012, p. 22). 

 

Por sua vez, a sustentabilidade é definida por Juarez Freitas da seguinte forma: 

 

[...] trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e 

imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária 

do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 

ambiente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 

preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito 

ao bem-estar. (FREITAS, 2012, p. 41). 

 

Trata-se do conceito de sustentabilidade que será adotado neste estudo, pois a 

sustentabilidade figura como uma obrigação dos Estados e de outras constelações políticas em 

busca da preservação do ambiente para garantir a sobrevivência da espécie humana e ainda a 

possibilidade de manutenção da dignidade da pessoa humana nas atuais e futuras gerações.  

Leonardo Boff (2012, p. 127) sustenta que uma sociedade é sustentável “quando se 

organiza e se comporta de tal forma que ela, através das gerações, consegue garantir a vida 

dos cidadãos e dos ecossistemas nos quais está inserida, junto com a comunidade de vida”. 

O termo sustentabilidade tem sido frequentemente implantado no vocabulário 

politicamente correto de governos, empresas, organizações da sociedade civil, meios de 

comunicação de massa, dentre outros, todavia, ainda não se tem uma certeza se a 

sustentabilidade tem sido aplicada nos processos de compras públicas, valendo grande 

atenção se o seu uso está dentro de sua definição e seus pilares: a atenção às questões 

ambientais, sociais, e econômicas para uma sadia qualidade de vida para toda sociedade. 
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Para tanto, faz-se necessário um grandioso esforço no qual os governos e toda 

comunidade global possam desempenhar um papel basilar, como indutores de mudanças para 

a implantação de um novo modelo de desenvolvimento, comportável com os limites do 

Planeta. 

 

2.2 Produção e Consumo Sustentáveis 

 

O consumo é um processo dinâmico de escolhas e decisões referente ao uso ou gasto 

de bens ou serviços, influenciado por vários fatores que condicionam a vida humana no 

planeta.  

Para Ernesto Giglio, o consumo seria uma resposta à seguinte pergunta: 

 

O que eu quero para minha vida? O próximo passo é buscar as alternativas que as 

satisfaçam. Seria como perguntar: Agora que sei o que eu quero, que serviços 

poderiam auxiliar para satisfazer essas minhas expectativas? Como escolher o 

melhor? O terceiro passo é o julgamento sobre o consumo. Seria como responder a 

duas perguntas: É certo que eu tenha estas expectativas e queira estes serviços? Os 

outros acham que é correto que assim eu queira e faça? Se o consumo for aprovado, 

o próximo passo é a compra propriamente dita, respondendo à seguinte questão: 

Onde e como eu posso comprar? Finalmente, o último passo do consumo é a 

avaliação pós-compra, que equivale a responder a seguinte questão: Agora que eu 

consumi, consegui o que queria, minha vida mudou na direção desejada depois do 

consumo? (GIGLIO, 1996, p. 16). 

 

Por sua vez, o consumismo caracteriza-se pelo ato de consumir produtos e/ou 

serviços desnecessariamente. 

Cada vez mais, os recursos naturais (energia, água, mineral) e de elementos da 

biodiversidade vem sendo consumidos desnecessariamente e isso vem gerando sérios 

problemas locais, regionais e globais para o ambiente, como poluição atmosférica e hídrica, a 

contaminação e o desgaste do solo, perda da biodiversidade, aquecimento global e mudanças 

climáticas.  

Indubitavelmente, tais problemas afetam a sociedade em geral e comprometem o 

desenvolvimento de todas as formas de vida no planeta.  

Nos dizeres de Gary Gardner; Erik Assadourian e Radhika Sarin: 

 

O consumo não é um mal. As pessoas precisam consumir para sobreviver, e os mais 

pobres precisam consumir mais para terem vidas dignas e oportunidades. Porém, o 

consumo ameaça o bem-estar das pessoas e do meio ambiente quando se torna um 

fim em si mesmo – quando se torna o principal objetivo de vida de um indivíduo, 

por exemplo, ou a medida máxima de sucesso da política econômica de um governo. 

As economias de consumo em massa que geraram um mundo de abundância para 
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muitos no século XX veem-se frente a um desafio diferente no século XXI: enfocar 

não o acúmulo indefinido de bens, e sim uma melhor qualidade de vida para todos, 

com o mínimo de dano ambiental. (GARDNER, ASSADOURIAN E SARIN, 2004, 

p. 05). 

 

Veja-se que a partir da revolução Industrial, imperou-se uma visão mecanicista no 

mundo fazendo com que o desenvolvimento da economia fosse baseado em uma ideia de 

infinitude da natureza e de uma capacidade ilimitada de renovação do planeta, e com isso, os 

recursos naturais foram sendo apropriáveis nos processos de produção. 

Acreditava-se que o crescimento econômico surgido a partir da Revolução Industrial 

fosse oriundo do poder ilimitado da humanidade na utilização da técnica, da ciência e da 

tecnologia. Não obstante, os seres humanos necessitam da natureza para sua sobrevivência, o 

qual oferece condições, suporte e potencial aos processos produtivos humanos, e diante de sua 

realidade limitada, não pode fazê-lo indefinidamente. 

De acordo com Genebaldo Dias:  

 

Os seres humanos precisam perceber que não poderão continuar a viver em um 

planeta com recursos finitos, achando que são infinitos. Precisam perceber que a 

Terra tem limites de sustentação que não podem ser ultrapassados sem graves 

consequências. (DIAS, 2005, p. 15). 

 

Dessa forma, para defrontar os desperdícios e os problemas ambientais decorrentes 

do consumismo exacerbado têm surgido algumas propostas de política ambiental, entre elas, a 

produção e o consumo sustentável. 

Produtos são considerados sustentáveis quando podem ser reaproveitados, quando 

tem longa durabilidade ou geram menos perdas. Outros, porém, podem ser considerados 

sustentáveis quando possuem um número menor de substâncias prejudiciais ou tóxicas ou 

quando consomem menos energia no processo de fabricação.  

Portanto, produtos sustentáveis são aqueles que em comparação com outro produto 

padrão, demonstram um elevado desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de vida8, com 

qualidade e grau de satisfação igual, ou melhor. 

Já o consumo sustentável refere-se a um grupo de práticas relacionadas à aquisição 

de produtos e serviços que vão além do menor preço e da durabilidade do material/produto, 

visando diminuir ou até mesmo eliminar os impactos ambientais para garantir a melhoria da 

qualidade de vida em todos os níveis (social, cultural, econômico e ambiental). São atitudes 

                                                 
8 O ciclo de vida de um produto (CVP) descreve a evolução de um produto desde a fabricação (extração do 

material/matéria-prima), até a disposição final. Através do ciclo de vida pode-se avaliar a ação ambiental de um 

produto durante seus estágios e assim minimizar ao máximo os danos ambientais. 
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positivas que preservam os recursos naturais, mantendo o equilíbrio ecológico no planeta 

levando-se em consideração as necessidades de bens e de serviços das gerações presentes e 

futuras. Estas práticas estão relacionadas à diminuição da poluição, incentivo à reciclagem, 

eliminação do desperdício e fabricação de produtos que causam menor impacto ambiental em 

seu ciclo de vida, práticas reveladores da preocupação com a sustentabilidade e o 

desenvolvimento sustentável.  

De acordo com as Diretrizes para Proteção do Consumidor, elaboradas pelas Nações 

Unidas, o consumo sustentável ‘‘inclui satisfazer as necessidades de bens e serviços das 

gerações presentes e futuras de forma que sejam economicamente, ambientalmente e 

socialmente sustentáveis’’ (UNITED NATIONS, 2003, p. 07). 

Assim sendo, o consumo e a produção sustentável (SCP do inglês Sustainable 

Consumption and Production) centralizam-se no gerenciamento sustentável e eficiente no uso 

de produtos e recursos naturais, econômicos e humanos, que reduzem o impacto sobre o meio 

ambiente, que promovem a igualdade social, que estimulam novos mercados e incentivam a 

composição de processos que utilizem menos recursos e gerem menos resíduos, 

proporcionando benefícios ambientais, vantagens econômicas e ganhos de produtividade. 

Observa-se que a estratégia de promover o consumo com atributos de 

sustentabilidade figura com uma obrigação de indivíduos, empresas e, sobretudo, do Poder 

Público que deve estar atento as melhores possibilidades ambientais e as necessidades sociais 

em suas escolhas de consumo, conferindo, dessa forma, um caráter efetivo às normas 

constitucionais e legais o qual está submetido.  

Por um longo período o Poder Público deixou de considerar os impactos ambientais 

e sociais e não visualizava o valor intrínseco dos produtos que comprava, dos serviços que 

contratava e das obras que empreendia, contudo, após o surgimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável no contexto mundial, criou-se uma tendência de fazer políticas 

que levem precipuamente em consideração o âmbito ambiental o qual geralmente interfere 

nos âmbitos sociais e econômicos. 

As compras públicas sustentáveis são iniciativas que se encaixam nas políticas em 

prol do meio ambiente. Com seu poder de compra, o Estado tem forte influência nos 

mercados e pode impulsionar o estabelecimento de atividades produtivas que observem o 

desenvolvimento sustentável, atuando diretamente sobre o cerne da questão: produção e 

consumo. 

Hodiernamente, a economia grandemente produtiva impõe que se faça do consumo 

um estilo de vida, levando a sociedade a realizar excessivos desperdícios, entretanto, deve-se 
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elevar a consciência dos consumidores requerendo mudanças de hábitos no cotidiano dos 

indivíduos, das empresas e dos governos e seu poder de compra para facilitar o consumo 

sustentável e fazer com que os mercados sejam guarnecidos com atributos de sustentabilidade 

havendo mudanças no modelo de produção que serão colocadas no plano superior das 

decisões globais.  

 

2.3 Estado, políticas públicas e sustentabilidade  

 

Para tratar do uso do poder de compra do Estado como mecanismo para a promoção 

do desenvolvimento sustentável e do estímulo a mudança nos padrões produtivos e hábitos de 

consumo, inicialmente urge a necessidade de analisar o papel que o Poder Público exerce para 

o desenvolvimento e à sustentabilidade e as ferramentas que possui para consecução de suas 

políticas em busca do consumo sustentável. 

A tradicional corrente do Direito explica com propriedade, que a junção dos 

elementos poder, território e sociedade incorpora o Estado que ao ser tratado como a ordem 

jurídica soberana, tem o dever de proporcionar a seus cidadãos o bem coletivo e assegurar o 

amplo exercício de seus direitos fundamentais. 

Não obstante, independentemente da definição de Estado que se considere, observa-

se que o mesmo é o titular do Poder Político e responsável por tratar dos interesses coletivos e 

da gestão dos bens e interesses públicos através da Administração Pública9. Nesse sentido, ao 

versar sobre os interesses coletivos e os desafios do Estado em contribuir para promoção do 

desenvolvimento sustentável, Ignacy Sachs (2009, p.82) afirma que ‘‘uma questão de extrema 

importância é a necessidade de um Estado atuante. [...] Sem um Estado atuante não vamos a 

lugar algum’’.  E complementando seu raciocínio, o autor ainda expõe a seguinte questão: 

 

Necessitamos de um Estado que promova a compatibilização dos objetivos sociais, 

ambientais e econômicos em todos os níveis, e que promova isto com a geração de 

parcerias em diferentes grupos de atores sociais que, assim, passam a ter uma 

atuação, um papel ativo na definição das estratégias de desenvolvimento e na sua 

negociação. O futuro está no desenvolvimento negociado entre os parceiros sociais. 

(SACHS, 2009, p. 82). 

 

                                                 
9 A Administração Pública pode ser definida como ‘‘um conjunto de princípios jurídicos, serviços, órgãos, 

autarquias, agentes e atividades relacionadas que realizam as vontades do Estado’’(TEBERGE, 2014, p. 15). A 

Administração Pública pode ser direta, quando composta pelos entes da federação (União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal), ou indireta, quando composta por entidades autárquicas, fundacionais, sociedades de economia 

mista e empresas públicas. 
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Conforme se verifica no preâmbulo da ‘‘Agenda 21 Global’’, documento de grande 

relevância para o desenvolvimento sustentável, ‘‘o êxito de 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’’ (CNUMAD, 1992). Assim, para integrar a característica 

‘‘sustentável’’ ao desenvolvimento, há que se ter um esforço conjunto entre o setor público e 

o privado e as políticas públicas10 são importantes ferramentas utilizadas para esse fim, pois 

‘‘independentemente de qual for à dimensão de sua aplicação, elas estarão impactando no 

processo de desenvolvimento, de forma a contribuir ou não para o desenvolvimento’’ 

(SIMÃO et al., 2010, p. 40). 

Nesse passo, cabe essencialmente a Administração Pública o papel estratégico de 

fomentar um mercado inovador e mais sustentável e ainda educar, mobilizar e conscientizar a 

sociedade de modo geral a criar e assumir novos modelos de produção e consumo de bens 

materiais, objetivando operacionalizar o desenvolvimento sustentável.  

Além disso, a assunção de novos padrões de produção e consumo na Administração 

Pública, voltados para a adoção de práticas sustentáveis, em todas as esferas de governo, 

também é importante, pois, do mesmo modo que as ações de sensibilização são fundamentais, 

as políticas públicas que oferecem, regulamentam e cobram ações ecologicamente mais 

responsáveis também são igualmente indispensáveis.  

Toda política pública deve conter necessariamente a definição de sua temática, 

amplitude e capacidade financeiras para a sua execução. Nesse sentido: 

 

As políticas públicas são orientadas por temáticas específicas – de saúde, de 

educação, de incentivo à cultura, ambiental, urbana – e compreendem ações 

legiferantes, administrativas e, algumas vezes, jurisdicionais. Antes de converter 

importantes decisões em normas jurídicas ou em atos administrativos, é preciso ter 

ampla informação de aspectos como, por exemplo, as deficiências que deverão ser 

supridas na região ou em setores específicos, as necessidades e possibilidades 

técnicas da Administração, a aptidão financeira para a realização de investimentos 

públicos, quais serão os instrumentos e subsídios que dependerão de ação articulada 

com a iniciativa privada. (LUFT, 2011, P.24-25). 

 

Para tanto, há que se ter uma sólida administração para que as políticas públicas se 

tornem executáveis, levando-se vários pontos em consideração como coleta de informações 

sociais, ambientais, econômicas e espaciais, abertura de espaços interlocutórios com os 

                                                 
10 As políticas públicas ocorrem por meio de programas governamentais, planos e projetos que procuram atender 

as necessidades demandadas pela coletividade. Para Maria Paula Dallari Bucci (2002, p.241), as políticas 

públicas ‘‘são programas de ação governamental que visam à coordenação dos meios disponíveis ao Estado, 

como também as atividades privadas, com fins a realização dos objetivos socialmente relevante e politicamente 

determinados’’. 
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indivíduos envolvidos, capacidade econômica e técnica, bem como a extensão temporal 

necessária. 

Com efeito, a preocupação com a questão ambiental ganha fundamental importância, 

surgindo novas discussões para promoção de políticas públicas e regulamentações visando 

reduzir as externalidades ambientais e sociais resultantes da utilização incorreta de recursos e 

capital por parte dos governos e da sociedade. 

Por isso, cada vez mais aparece o papel de regulamentos adequados e investimentos 

públicos como facilitadores para o planejamento e a adoção de políticas públicas que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável. 

No caso, a Administração Pública visa garantir uma autêntica união de interesses da 

coletividade e isso engloba a preservação do meio ambiente como uma real necessidade que 

deve ser tratada através de políticas públicas, destinadas à sociedade objetivando a redução 

das diferenças sociais e a preservação ambiental, dentre outros interesses. 

Diante disso, as políticas públicas ambientais constituem as normas e diretrizes 

definidas pela Administração Pública com a função de proteger e preservar o meio ambiente, 

valendo citar importantes compromissos internacionais que o Brasil assumiu nas últimas 

décadas, em prol da sustentabilidade ambiental e da promoção do desenvolvimento 

sustentável, os quais estão listados no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Cronologia normativa dos compromissos assumidos pelo Brasil. 

Ano Normativos 

1985 Convenção de Viena para proteção da camada de ozônio. 

1987 Protocolo de Montreal. 

1992 Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento; Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima; Agenda 21 Global; 

Conferência sobre diversidade biológica. 

1997 Protocolo de Quioto. 

2001 Acordo-Quadro sobre meio ambiente do Mercosul. 

2002 Declaração de Joanesburgo sobre desenvolvimento sustentável. 

2009 Acordo de Copenhague-COP 15. 

2010 Acordo de Cancún. 

Fonte: Adaptado de Cláudia Braga (2012, p. 136). 

 

 



34 
 

 

Também possui grande importância a citação de algumas leis, decretos, resoluções e 

instruções normativas da Administração Pública para demonstrar a evolução e os avanços 

significativos em prol da sustentabilidade ambiental no Brasil: 

 

Quadro 2 - Políticas públicas de abrangência nacional. 

Ano Políticas Públicas de 

Abrangência Nacional 

Principal Contribuição 

1965 Lei nº 4.771 Institui o novo Código Floresta. 

1966 Lei nº 5.106 Dispõe sobre os incentivos fiscais concedidos a 

empreendimentos florestais. 

1981 Lei nº 6.938 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências. 

1985 Lei nº 7.347 Regulamentou as ações de responsabilidade por 

dano causado ao meio ambiente e do equilíbrio 

ecológico. 

1988 Constituição Federal 

Brasileira - Artigo 225 c/c 

artigo 170, VI, Constituição 

Federal de 1988 

 

Instituiu no artigo 225 o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida. 

1989 Lei nº 7.754 Estabelece medidas para proteção das florestas 

existentes nas nascentes dos rios e dá outras 

providências. 

1990 Decreto nº 99.658 Regulamenta, no âmbito da administração 

pública, o reaproveitamento, a movimentação, a 

alienação e outras formas de desfazimento de 

material. 

1992 Decreto nº 563 Institui o Programa Piloto para a Proteção das 

Florestas Tropicais do Brasil e cria a Comissão 

de Coordenação. 

1993 Lei nº 8.666 Regula o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

1994 Decreto nº 1.048 Dispõe sobre o Sistema de Administração dos 

Recursos de Informação e Informática, da 

Administração Pública Federal, e dá outras 

providências. 

1994 Decreto nº 1.094 Dispõe sobre o Sistema de Serviços Gerais 

(SISG) dos órgãos civis da Administração 

Federal direta, das autarquias e fundações 

públicas, e dá outras providências. 

1994 Lei nº 8.883 Altera dispositivo da Lei 8.666 de 21 de junho 

de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui normas para 
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licitações e dá outras providências. 

1994 CONAMA nº 20 Instituição do selo ruído. 

1998 Lei nº 9.648 Altera dispositivos das Leis nº 3.890-A, de 25 de 

abril de 1961, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 

7 de julho de 1995, nº 9.427, de 26 de dezembro 

de 1996, e autoriza o Poder Executivo a 

promover a reestruturação da Centrais Elétricas 

Brasileiras – ELETROBRÁS e de suas 

subsidiárias e dá outras providências. 

1998 Lei nº 9.605 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá outras providências. 

1998 Decreto nº 2.783 Proíbe entidades do governo federal de comprar 

produtos ou equipamentos contendo substâncias 

degradadoras da camada de ozônio. 

1998 Lei nº 9.660 Dispõe sobre a substituição gradual da frota de 

veículos e dá outras providências. 

1999 CONAMA nº 257 Estabelece que pilhas e baterias que contenham 

em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio 

e seus compostos, tenham os procedimentos de 

reutilização, reciclagem, tratamento ou 

disposição final ambientalmente adequados. 

1999 A3P Agenda Ambiental na Administração Pública. 

2001 Decreto nº 4.059 Regulamenta a Lei nº 10.295 de 17 de outubro 

de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia, e dá 

outras providências. 

2001 Lei nº 10.295 Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação 

e Uso Racional de Energia e dá outras 

providências. 

2002 Lei nº 10.520 Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 

de licitação denominada pregão, para aquisição 

de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências. 

2002 Decreto nº 4.131 Medidas emergenciais de redução do consumo 

de energia elétrica no âmbito da Administração 

Pública Federal. 

2002 CONAMA nº 307 Estabelece critérios e procedimentos para a 

gestão de resíduos na construção civil. 

2002 Decreto nº 4.131 Dispõe sobre medidas emergenciais de redução 

do consumo de energia elétrica no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

2006 Decreto nº 5.940 Institui 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 
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associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, e dá outras providências. 

2008 Portaria nº 61 Estabelece práticas de sustentabilidade ambiental 

quando das compras públicas sustentáveis. 

2008 CONAMA nº 416 Dispõe sobre a prevenção à degradação 

ambiental causada por pneus inservíveis e sua 

destinação ambientalmente adequada, e dá outras 

providências. 

2009 Portaria nº 43 Dispõe sobre a vedação ao Ministério do Meio 

Ambiente e seus órgãos vinculados de utilização 

de qualquer tipo de asbesto/amianto e dá outras 

providências. 

2009 Lei nº 12.187 Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. 

2009 Portaria nº 02 Dispõe sobre as especificações-padrão de bens 

de Tecnologias da Informação no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica 

e fundacional, e dá outras providências. 

2010 Decreto Federal nº 7.063 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

Funções Gratificadas do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e dá outras 

providências. 

2010 Instrução Normativa nº 01-

SLTI/MPOG 

Critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação de serviços ou 

obras da Administração Pública direta, 

autárquica e fundacional. 

2010 Lei 12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

2010 Lei nº 12.349 Incluiu no art. 3º da Lei nº 8.666/93 o 

desenvolvimento nacional sustentável como 

princípio licitatório. 

2011 PPCS Plano de Ação para a Produção e Consumo 

Sustentáveis. 

2011 Lei nº 12.462 Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 

2012 Decreto nº 7.746/12 Estabeleceu critérios, práticas e diretrizes para a 

promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável nas contratações realizadas pela 

administração pública federal, e institui a 

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 

Administração Pública – CISAP. 

2012 Lei nº 12.651 Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

Fonte: adaptado de Jaqueline Rossato (2011, p. 33-34). 

 

Tais instrumentos implicam o cumprimento das obrigações legais de proteção ao 

meio ambiente, entretanto, além de impor leis restritivas, as políticas públicas também devem 

buscar a criação de um ambiente favorável à sustentabilidade ao orientarem as ações do 
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Estado relacionadas aos seus vários setores de atuação. Dentre as políticas citadas destacam-

se as seguintes no presente estudo: Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), Política 

Nacional de Mudança do Clima (PNMC), Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e 

Programa Agenda Ambiental na Administração Pública A3P. 

Para Gislene Generoso (2014, p. 24) a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 

6.938/81), ‘‘pode ser considerada o marco inicial de uma política ambiental pública efetiva no 

País. Isso se deve ao fato de estabelecer definições legais sobre meio ambiente, recursos 

ambientais, melhoria da qualidade ambiental, degradação ambiental e redução da poluição’’.  

Desse modo, a Política Nacional do Meio Ambiente foi editada com o escopo de 

harmonizar e integrar as políticas públicas ambientais dos entes federativos (União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal), para que sejam mais eficientes e ativas. 

O art. 4º, I da Lei nº 6.938/81 traz importante redação ao visar a ‘‘à compatibilização 

do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico’’ (BRASIL, 1981).  

Portanto, desde a edição da Lei nº 6.938/81, já se verificava políticas públicas 

favoráveis à proteção do meio ambiente, bem de uso comum da coletividade, que promove a 

sustentabilidade ambiental. 

Já a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei nº 

12.187/09, está balizada na produção de desenvolvimento econômico e social no País com 

intuito de contribuir para a proteção do sistema climático global, oficializando o compromisso 

do Brasil realizado na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 

reduzir a emissão de gases de efeito estufa, além de buscar padrões sustentáveis de produção e 

consumo. Dentre os instrumentos estabelecidos no art. 6º da Lei n° 12.187/09, destaca-se o 

relativo ao tema desta pesquisa: 

 

Art. 6º. [...] [...] XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o 

desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de 

emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre 

as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências 

públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, 

outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para 

as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos 

naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos. (BRASIL, 

2009). 

 

Como se vê, o art. 6, XII Lei n° 12.187/09 mesmo não estipulando os critérios 

ambientais a serem adotados para as propostas, aborda uma valorosa questão ao tratar de 
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critérios de preferência em licitações e concorrências públicas para as propostas que buscarem 

reduzir o consumo de recursos naturais, água, energia elétrica e emissão de gases estufa. 

 Por sua vez a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), criada pela Lei nº 

12.305/10, tratou de definir regras para todo o ciclo de vida dos produtos, desde a produção 

até seu consumo final, evidenciando um grande avanço para a orientação dos gestores 

públicos e da sociedade, ao contribuir para promoção do desenvolvimento sustentável com o 

enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do 

manejo inadequado dos resíduos sólidos. 

Dentre os princípios assinalados no art. 6° da Lei nº 12.305/10 estão: [...] ‘‘III - a 

visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, 

cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; IV - o desenvolvimento sustentável’’ 

(BRASIL, 2010). 

O art. 7°, X da Lei nº 12.305/10 trata das prioridades nas aquisições e contratações 

públicas para materiais recicláveis e reciclados, bens, serviços ou obras que considerem 

critérios de sustentabilidade ambiental, como objetivos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, desempenhando um importante papel quanto às questões ambientais.  

Observa-se que a Administração Pública é responsável dar todo suporte no combate 

aos impasses ambientais, devendo manter uma política de responsabilidade socioambiental do 

setor público que reflita os atuais padrões de produção e consumo.  

Interessante também é a redação do 9º da Lei nº 12.305/10, que estabelece 

prioridades na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, como: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos.  Assim, há que se ter uma devida preocupação com a destinação 

adequada dos resíduos produzidos, e ao pensar nessa destinação, a logística reversa que 

também é tratada na lei, representa um importante instrumento, que segundo a PNRS, é “o 

conjunto de procedimentos com o objetivo de viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

ao setor empresarial para o reaproveitamento, reciclagem ou destinação final adequada” (art. 

3º, XII) (BRASIL, 2010). 

Com isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), fomenta a prática de 

hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos que proporcionam o aumento 

da reciclagem e da reutilização dos resíduos bem como a destinação ambientalmente 

adequada dos rejeitos. 

Por fim, a Agenda Ambiental na Administração Pública, também conhecida como 

Agenda A3P, foi criada no ano 1999 como política interna voltada à sustentabilidade, sob a 
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coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com o objetivo primordial de 

“estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão ambiental em suas 

atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de gastos 

institucionais por meio do uso racional dos bens públicos e da gestão dos resíduos” (MMA, 

2014, p. 05). Desse modo, tal documento justifica-se pela necessidade regulamentação e 

indução de novos referenciais de produção e consumo na Administração Pública que é uma 

grande consumidora de recursos naturais, bens e serviços. 

A A3P pode ser aplicada nos três poderes da administração pública (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), e nas instituições públicas das três  esferas de governo (municipal, 

estadual e federal), fundamentando-se nas recomendações do Capítulo IV da ‘‘Agenda 21 

G|lobal’’, que indica aos países o “estabelecimento de programas voltados ao exame dos 

padrões insustentáveis de produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e estratégias 

nacionais de estímulo a mudanças nos padrões de consumo”.  

De acordo com Manoel Valente (2001, p. 05), a A3P “foi o maior marco indutor de 

adoção da gestão socioambiental sustentável no âmbito da Administração Pública brasileira”. 

A cartilha ‘‘Como Implementar a A3P’’ (BRASIL, 2014, p. 09), descreve os 

objetivos da Agenda Ambiental na Administração Pública: 

 

• Promover a economia de recursos naturais e redução de gastos institucionais;  

• Reduzir o impacto socioambiental negativo decorrente das atividades públicas;  

• Promover a produção e o consumo sustentável;  

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida do servidor;  

• Sensibilizar e capacitar os gestores públicos para as questões socioambientais. 

 

Para consecução desses objetivos, a A3P foi separada em seis eixos temáticos, quais 

sejam: Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; Gerenciamento dos resíduos 

sólidos; Qualidade de vida no ambiente de trabalho; Sensibilização e capacitação dos 

servidores; Contratações Públicas Sustentáveis e Construções Sustentáveis.  

O último eixo referente às Contratações Públicas Sustentáveis abarca as aquisições 

de bens, contratações de serviços, obras e reformas com critérios de sustentabilidade pela 

Administração Pública. 

Nesse passo, nota-se que novas mudanças voltadas à sustentabilidade estão 

aparecendo no quadro das compras públicas e termos como sustentabilidade e meio ambiente, 

dentre outros, estão se alinhando a novas práticas administrativas.  
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A Administração Pública atua ativamente no mercado e exerce grande influência 

como agente econômico, seja na realização de compras de bens ou na contratação pública de 

serviços e obras. A decisão de comprar ou contratar deve ser feita com a inserção de critérios 

sustentáveis e responsabilidade socioambiental de forma a integrar as ações sociais e 

ambientais com o interesse público. 

Entretanto, na maioria das vezes, a Administração Pública, apenas se preocupa com a 

compra e o menor preço dos produtos e serviços e ignora a procedência ambiental dos 

materiais e os danos que possa causar ao meio ambiente em suas contratações. 

Sendo assim, faz-se necessário que os contratos públicos sejam mais sustentáveis, e a 

Administração Pública atue não apenas como agente regulador, preocupando-se em manter o 

mercado equilibrado, mas também como parte integrante do sistema, uma vez que também é 

consumidora em grande escala e possui imensa capacidade de induzir o mercado a 

incrementar mudanças nos padrões de produção e consumo. 

As compras e contratações públicas sustentáveis representam um valioso instrumento 

disponível a Administração Pública rumo ao desenvolvimento sustentável, o qual, tem 

figurado em diversos documentos oficiais para implementação de estratégias sustentáveis de 

produção e consumos sustentáveis em vários países. Tal assertiva foi igualmente tratada na 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (United Nations 

Conference on Sustainable Development – UNCSD), conhecida como ‘‘Rio +20’’, no ano de 

2012, onde se verificou que a aquisição sustentável pode estimular a inovação e avançar na 

construção de uma economia mais verde e inclusiva.  

Por conseguinte, observa-se que o relatório ‘‘Cidades Europeias Sustentáveis’’ 

também caminhou no mesmo sentido:  

 

De todas as questões relacionadas com a sustentabilidade da atividade econômica, 

esta [a compra pública sustentável] é provavelmente aquela em que a autoridade 

local pode ter o maior impacto imediato. É também aquela em que a experiência tem 

demonstrado que podem ser realizados grandes melhoramentos no desempenho 

ambiental com uma ruptura diminuta e com a possibilidade de economia de custos. 

Trata-se, em primeiro lugar, de uma questão de sensibilização e, depois, de uma 

questão de informação, assimilação e difusão. (COMISSÃO EUROPÉIA, 1996, p. 

92).  

 

Veja-se que as compras públicas sustentáveis proporcionam a obtenção de metas 

locais sobre a economia e o meio ambiente, e, além disso, preocupa-se com a imagem 

pública, conduzindo as inovações locais e contribuindo para a sustentabilidade global. 
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Assim, a Administração Pública tem forte papel na educação, mobilização e 

conscientização da sociedade de um modo geral, devendo estimular e impulsionar que as 

políticas e práticas de compras públicas sejam pautadas por critérios socioambientais, dando-

se preferência por fornecedores e produtos que comprovadamente causem menor impacto 

ambiental, para alcançar o interesse de preservação ambiental e do bem-estar social, valendo 

tratar das compras públicas e sua importância no tópico seguinte. 

 

2.4 As Compras públicas sustentáveis e sua importância como instrumento de políticas 

públicas 

 

Conforme visto no tópico anterior, hodiernamente têm surgido diversos documentos 

oficiais que tratam de propostas para a promoção de políticas públicas inclinadas ao 

desenvolvimento sustentável, à compra de bens e contratação de serviços, bem como a 

conscientização quanto aos padrões de produção e consumo sustentáveis. 

Para que o Estado, que por vezes também é tratado como Administração Pública na 

pesquisa, possa se desenvolver e prestar atendimento as demandas sociais faz-se necessário à 

contratação de bens e serviços o qual terá que multiplicar investimentos na direção da 

sustentabilidade, transformando-se em uma valorosa ferramenta de promoção do 

desenvolvimento sustentável na esfera pública, com repercussão direta na vida dos cidadãos. 

Portanto, mister se faz destacar por ora, a definição de compras públicas e licitação, 

para ao final, adentrar-se na matéria referente à sustentabilidade nas contratações da 

Administração Pública e sua importância como instrumento de políticas públicas. 

As compras públicas são operações realizadas pela Administração Pública com 

intuito de organizar as diversas atividades e ações desenvolvidas por seus órgãos. No Brasil, 

as compras públicas são responsáveis pelo consumo de grande parcela de recursos que 

movimentam a economia, de acordo com a disponibilidade orçamentária existente para 

aplicação no processo de compras de materiais, bens e serviços. 

O processo de compras públicas é conduzido por um complexo de leis, dentre elas, a  

Lei nº 4.320/64  que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e 

estabelece que as despesas públicas serão realizadas dentro do orçamento de recursos previsto 

para os gastos (BRASIL, 1964). Assim sendo, faz-se obrigatória a reserva de valor 

orçamentário bem como a quantificação de preços para os investimentos da Administração 

Pública, que serão realizados de acordo com um determinado valor disponível para gasto. 
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No Brasil, dá-se o nome de licitação ao processo realizado para a aquisição de 

compras, serviços e obras na Administração Pública. 

Diferentemente de empresas privadas, a Administração Pública não tem autonomia 

para realizar contratações ou aquisição de compras, serviços e obras da forma como quiser, 

estando sujeita ao dever de licitar. De acordo com Katia Silene de O. Maia (2014, p. 202) a 

‘‘expressão licitar vem do latim licitatio tendo como significado a ‘‘venda por lances’’, isto é, 

fazer o preço sobre a coisa posta em leilão. Concepção usada no sentido de oferecer quantia 

no ato de arrematação, adjudicação, hasta pública ou partilha judicial’’. 

O conceito de licitação pode ser definido como "um procedimento administrativo 

interno e externo destinado a selecionar, entre outras, a proposta mais vantajosa para a 

administração pública, realizar compras, contratar serviços ou construir obras" 

(FIGUEIREDO, 2002, p. 25).  

De forma mais detalhada, Hely L. Meirelles explica o conceito da seguinte maneira: 

 

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 propicia igual oportunidade a todos 

os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 

administrativos. (MEIRELLES, 2004, p. 241). 

 

Assim, o objetivo da realização das compras públicas por meio do processo 

licitatório ‘‘é permitir à Administração Pública eleger, aquela “mais conveniente para a 

celebração do contrato, de acordo com as condições fixadas no instrumento convocatório” (DI 

PIETRO, 2012, p. 368).  

O termo licitação da forma que é visto atualmente, como procedimento 

administrativo prévio essencial para procedência dos contratos da Administração Pública, foi 

‘‘sistematizado através do Decreto Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispôs sobre a 

organização administrativa, que o instituto da licitação foi consolidado com regulamentações 

mais amplas’’ (JUSTEN FILHO, 2012, p. 13). 

Posteriormente, o Decreto-Lei n° 2.300 de 21 de novembro de 1987, deu mais 

notoriedade e delineamento a matéria sobre licitação, tratando-se de regulamentar o 

procedimento licitatório para toda a Administração Pública com o objetivo de impedir os 

desvios de conduta e corrupções verificados nas concorrências públicas na época.  

Salienta-se que até a Constituição Federal de 1988, as Constituições anteriores 

deixaram de mencionar a competência da União para tratar da matéria de licitação em âmbito 
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nacional. Com o advento da Constituição Federal de 1988, tornou-se obrigatório o processo 

licitatório para todos os entes da federação e para a Administração Pública Indireta, 

ressalvadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, quando a licitação for legalmente 

dispensável, ou inexigível, ou seja, somente nos chamados casos de contratação direta, 

havendo três referências diretas (art. 22, XXVIII, 37, XXI, 175)11 e uma indireta (art. 195, § 

3°)12 no texto constitucional. 

O objeto da licitação deve possuir uma definição clara, proporcionando aos 

interessados à obtenção da proposta mais vantajosa, com igual oportunidade aos que 

pretendem participar do procedimento licitatório. Para isso, a Constituição Federal de 1988, 

estabelece no artigo 37, XXI, ‘‘que obras, serviços, compras e alienações públicas sejam 

realizadas por meio de processo licitatório, garantindo o direito de igualdade a todos os 

concorrentes’’. Há ainda, que se respeitar, entre outros, os princípios da igualdade/isonomia 

(art. 5°, caput e 37, XXI), economicidade (art. 70), que proporciona custo-benefício aos 

interessados, ou seja, maiores benefícios pelo menor preço e custos, e ‘‘legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’’ dispostos no art. 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988.  

Corroborando o exposto, Pereira Junior completa o histórico das licitações e 

completa que: 

 

A Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei n° 8.883 , de 08 de junho 

de 1994, que estatui as normas gerais sobre licitações e contratos completa o ciclo 

                                                 
11 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

[...] 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas 

diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 

37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III (BRASIL, 

1988). 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações (BRASIL, 1988). 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos (BRASIL, 1988). 
12 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

e das seguintes contribuições sociais: 

[...] 

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá 

contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios (BRASIL, 1988). 
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evolutivo, disciplinando o instituto e os contratos públicos em 125 artigos, a partir 

das diretrizes traçadas pela Constituição e de modo a exigir sua prática na 

Administração Pública Direita, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37, caput). 

Ressalvadas as hipóteses previstas na lei, nenhum órgão ou entidade da 

Administração Pública brasileira, pode, hoje contratar compra, obra, serviço, 

alienação ou locação sem prévia licitação, sob pena de violar os princípios 

fundamentais da igualdade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

publicidade. (PEREIRA JUNIOR, 2000, p. 02). 

 

Como se vê, a Lei nº 8.666/9313 regula o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública que assegure a livre 

concorrência entre os licitantes, sem fugir do interesse da Administração em dispor do melhor 

bem ou serviço, pelo menor preço e adotando critérios de sustentabilidade ambiental. 

Quanto ao último ponto, nota-se um grande avanço com a inclusão de normas que 

tratam da questão da sustentabilidade nos processos licitatórios, objeto do presente estudo. 

Veja-se que ao impor à Administração Pública a escolha da proposta mais vantajosa, 

tem-se em mente que as propostas aceitas são formalizadas no intuito de se resguardar o 

interesse público e, portanto, não há espaço para aquisição de produtos ou contratação de 

serviços que causem danos ao meio ambiente. 

No Brasil, os primeiros passos com a adoção de critérios de sustentabilidade nos 

contratos públicos se iniciaram com legislações específicas na esfera federal como, por 

exemplo, o Decreto nº 2.783, de 17 de setembro de 1998, o qual tratou da proibição de 

aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso de substâncias que 

destroem a camada de ozônio. 

Entretanto, as primeiras discussões no poder legislativo brasileiro sobre a inclusão de 

critérios socioambientais no processo licitatório iniciara-se com o Projeto de Lei do Senado 

Federal – PLS 25/07, de 19 de setembro de 2007, visando à implantação da ‘‘licitação 

sustentável’’. Outros Projetos de Lei como o PLS 7.709/07 substituído pelo PLS 32/07, e o 

PL 324/07, também trataram da aquisição de bens e contratação de serviços ou obra pelo 

Poder Executivo Federal no ano de 2007. O primeiro tratou mais especificamente da urgência 

em contratar devido às necessidades impostas pelo PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento). E o segundo cuidou de tratar da criação do plano Nacional de Qualidade 

Ambiental com a inclusão de critérios ambientais nas contratações públicas. 

                                                 
13 De acordo com a Lei n° 8.666/93, a licitação, procura garantir a observância do princípio da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, obedecendo a princípios básicos de ‘‘legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório, julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos’’ (BRASIL, 1993). 
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 Mas foi nos anos de 2009 e 2010 que a temática impulsionou-se de vez no âmbito 

nacional, após o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) contratar 

consultoria especial para implantar políticas e desenvolver indicadores de sustentabilidade. 

Nestes anos, iniciaram-se discussões sobre o Decreto n° 7.746/2012, que 

regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, 

práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 

contratações realizadas pela Administração Pública Federal, só assinado em 05 de junho 2012 

às vésperas da Rio+20. 

Por sua vez, em janeiro de 2010 foi criada a Instrução Normativa nº 01 da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MPOG), recomendando a inclusão de 

critérios de sustentabilidade nas compras publicas federais; e a Medida Provisória n° 495, de 

19 de julho de 2010, substituída pela Lei n° 12.349/2010, de 15 de dezembro de 2010, que 

alterou o artigo 3º da Lei 8.666/1993 sobre licitações14, introduzindo a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável aos objetivos da licitação, onde todos os entes da 

federação estão obrigados a promoverem licitações públicas sustentáveis. 

Dessa forma, desde 15 de dezembro de 2010, a Administração Pública brasileira está 

obrigada a promover licitações sustentáveis, tendo em vista que a licitação objetiva garantir o 

desenvolvimento nacional sustentável15. 

São várias as denominações relacionadas às licitações sustentáveis, que também são 

conhecidas como “compras ou contratações públicas sustentáveis”, ‘‘compras governamentais 

sustentáve’’, “compras verdes” ou “ecoaquisições”16, havendo diferença quanto ao emprego 

                                                 
14 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 (BRASIL, 2010). 
15 Apesar da Lei n° 12.349/2010 ser considerada um marco legal das licitações sustentáveis no âmbito da 

Administração Pública brasileira, salienta-se que antes da alteração do caput do art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993, 

já era possível observar implicitamente a existência de um arcabouço jurídico para fundamentação de licitações 

sustentáveis, o qual decorre de uma interpretação sistemática da Constituição Federal de 1988, mormente de seus 

arts. 23, VI, 170, VI, e 225 em combinação com o art. 37, XXI.  Com a alteração do caput do art. 3° da Lei n° 

8.666/93, as compras públicas sustentáveis passaram a atuar como regra geral da licitação sendo obrigatórias não 

apenas aos órgãos da União, mas também às demais esferas estadual, distrital e municipal. Assim sendo, outros 

textos normativos emanados da União, dos Estados e Municípios, bem como dos três eixos do poder (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) foram criados para tratar das compras públicas sustentáveis, podendo-se citar: a 

recomendação n° 11 de 06 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Judiciário Federal e 

dos Estados; a Portaria Ministerial n° 61, de 15 de maio de 2008, na esfera do Poder Executivo; a Portaria 336, 

de 19 de novembro de 2010, no âmbito da Câmara Federal; e a conversão da Medida Provisória n° 527 na Lei n° 

12.462 de 05 de agosto de 2011 que instituiu o regime diferenciado nas contratações públicas –RDC. 
16 As ecoaquisições não devem ser vistas como novas modalidades de compras, mas como um novo paradigma 

de gestão da administração pública, que considera aspectos ambientais nas contratações, com políticas públicas 

de responsabilidade socioambiental. (SANTOS, 2013, p.24). 
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do termo ‘‘sustentável’’, o qual refere-se a adoção de critérios ambientais, sociais e 

econômicos e o termo ‘‘verde’’, que leva em consideração apenas os critérios ambientais nas 

contratações públicas. 

Além disso, Biderman et al. (2006, p. 21) explicam que as licitações sustentáveis 

possibilitam “[...] o atendimento das necessidades específicas dos consumidores finais por 

meio da compra do produto que oferece o maior número de benefícios para o ambiente e a 

sociedade”. Tal fato contribui para as diversas denominações atribuídas as licitações 

sustentáveis.  

Para Rafael Lopes Torres, as licitações sustentáveis17 (ou compras sustentáveis ou 

licitações verdes) são aquelas em que: 

 

Inserem-se 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 diversos gerados por essas 

ações. Em licitações com esse viés, leva-se em conta a sustentabilidade dos produtos 

e processos a ela relativos. [...]. Enfim, a licitação sustentável é aquela em que, além 

dos critérios normalmente utilizados para a seleção de fornecedores por parte da 

Administração, se agregam a eles critérios que privilegiam produtos ou serviços que 

geram menos impactos negativos ao meio ambiente, tendo em vista todo o seu ciclo 

de vida. (TORRES, 2012, p. 221). 

 

Nesse ínterim, as licitações sustentáveis ou compras públicas sustentáveis que serão 

os termos mais utilizados na pesquisa, possuem como característica a aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras por meio da adoção de critérios de sustentabilidade 

ambiental. Rosa Maria Meneguzzi corrobora com o exposto e afirma que as licitações 

sustentáveis podem ser consideradas como aquelas que visam:  

 

[...] contratar (comprar, locar, tomar serviços...), adequando a contratação ao que se 

chama consumo sustentável, meta da Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P6), levando em conta que o governo é grande comprador e consumidor de 

recursos naturais, os quais não são perpétuos: acabam. Como o governo compra 

muito poderia estimular uma produção mais sustentável, em maior escala, além de 

dar exemplo. Em suma licitações sustentáveis seriam aquelas que levariam em conta 

a sustentabilidade ambiental dos produtos e processos a elas relativos. 

(MENEGUZZI, 2011, p. 21). 

 

Sob o enfoque mais procedimental, Juarez Freitas define as compras públicas 

sustentáveis da seguinte forma: 

                                                 
17 Segundo o relatório do Ministério do Planejamento – MP, em 2013, as compras sustentáveis movimentaram 

R$ 40,4 milhões na aquisição de bens, por meio de 1.457 processos. Essas contratações representaram 0,06% do 

total das compras públicas. Na comparação com o mesmo período de 2012, as aquisições sustentáveis 

aumentaram 1% (BRASIL, 2013). 
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[...] São aquelas que, com isonomia, visão a 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 melhor 

proposta, isto é, a mais 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 aventadas. (FREITAS, 2012, p.257). 

 

Portanto, além dos critérios que normalmente são utilizados na escolha de 

fornecedores e prestadores de serviços por parte da Administração Pública, devem-se incluir 

critérios ambientais, econômicos, sociais, que privilegiam produtos e serviços para fomentar o 

desenvolvimento nacional sustentável e minimizar os impactos ambientais adversos. 

Também são licitações sustentáveis aquelas que na compra de produtos e 

equipamentos e nas contratações de serviços, levam em conta a utilização de procedimentos e 

ferramentas que considerem a aquisição de materiais recicláveis, reutilizáveis e 

biodegradáveis, que possuem maior vida útil e produzem menos resíduos ao meio ambiente 

estimulando a redução do consumo. A partir daí, as aquisições de bens pela Administração 

Pública abarcará aspectos de durabilidade, reciclagem, ciclo de vida dos produtos, entre 

outros, proporcionando economia dos recursos naturais, em longo prazo, e satisfação das 

necessidades coletivas. 

Por conseguinte, a definição para Compras Públicas Sustentáveis mais utilizada, 

fundamenta-se na compreensão estabelecida pelo documento ‘‘Procuring the Future’’, de 

junho de 2006, elaborado pela Força-Tarefa Britânica para Contratações Públicas 

Sustentáveis (UK Sustainable Procurement Task Force): 

 

A Contratação Pública Sustentável deve considerar as consequências ambientais, 

sociais e econômicas dos seguintes aspectos: elaboração de projeto; utilização de 

materiais renováveis; métodos de produção; logística e distribuição; uso, operação, 

manutenção, reuso; opções de reciclagem; e o comprometimento dos fornecedores 

em lidar essas consequências ao longo de toda a cadeia produtiva (UK 

SUSTAINABLE PROCUREMENT TASK FORCE, 2006, p.10). 

 

Mundialmente, o instituto das compras públicas sustentáveis foi reconhecido na 

‘‘Agenda 21’’e no Capítulo III do ‘‘Plano de Implementação de Johanesburgo’’ como um 

ferramenta para se alcançar o desenvolvimento sustentável, e desde então, vem sendo 

utilizado em diplomas legais de vários países como Estados Unidos da América, Itália, 

Finlândia, Suécia, Suíça, Japão, Áustria, França, Estados Unidos, Portugal, Espanha, México, 
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China, Inglaterra, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Gana, Líbano, Alemanha, Nova 

Zelândia, Tunísia e Uruguai, entre outros. Um importante documento que tratou da adoção de 

procedimentos seletivos prévios as contratações administrativas e pode ilustrar a situação, foi 

a Rodada do Uruguai, um Acordo sobre Contratos Administrativos, produzido pela 

Organização Mundial do Comércio no ano de 1996.  Nota-se que também existem diferentes 

definições para Compras Públicas Sustentáveis nos vários países, valendo citar algumas das 

definições identificadas nesta pesquisa tratadas por pesquisadores da Alemanha, Inglaterra e 

Reino Unido, respectivamente: 

 

Licitação sustentável baseia-se nos princípios e boas práticas de aquisição 

“tradicional” e considera fatores adicionais para maximizar os benefícios sociais, 

ambientais e econômicos para a organização contratante, sua cadeia de suprimentos 

e para a sociedade como um todo. (ROOS, 2012, p.02, tradução minha)18. 

 

Compra sustentável é a compra consistente com os princípios do desenvolvimento 

sustentável, como a garantia de uma sociedade forte, saudável e justa, vivendo 

dentro de limites ambientais, e promovendo a boa governança. (BRAMMER; 

WALKER, 2011, p.04, tradução minha)19. 

 

Contratação Pública Sustentável é o processo por meio do qual as organizações 

atendem às suas necessidades por produtos e serviços de forma que se atinja o 

“valor do dinheiro” em termos de geração de benefícios não apenas para a 

organização licitante, mas, também, para a sociedade e a economia, ao mesmo 

tempo em que minimiza os danos ao meio ambiente. (DEFRA, 2006, p.10, tradução 

minha)20. 

 

Continuamente, observa-se que no intuito de implementar as compras públicas 

sustentáveis, o Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais (ICLEI)21 

conhecido mundialmente por suas experiências em Compras Públicas Sustentáveis, instituiu a 

Campanha Procura+, uma espécie de guia para orientar e apoiar autoridades governamentais 

europeias na implementação de compras públicas sustentáveis. Tal documento é utilizado por 

autoridades públicas em vários países europeus, e as contratações públicas sustentáveis são 

                                                 
18 Texto original: ‘‘Sustainable procurement based on the principles and good procurement practices 

"traditional" and considers additional factors to maximize the social, environmental and economic benefits to the 

contracting organization, its supply chain and for society as a whole’’ (ROOS, 2012, p.02). 
19 Texto original: ‘‘Sustainable procurement is procurement that is consistent with the principles of sustainable 

development, such as ensuring a strong, healthy and just society, living within environmental limits, and 

promoting good governance’’ (BRAMMER; WALKER, 2011, p.04). 
20 Texto original: ‘‘Sustainable procurement a process whereby organizations meet their needs for goods, 

services, works and utilities in a way that achieves value for money on a whole life basis in terms of generating 

benefits not only to the organization, but also to society and the economy whilst minimizing damage to the 

environment’’ (DEFRA, 2006, p.10). 
21 O ICLEI é uma associação democrática e internacional de governos locais e organizações governamentais 

nacionais e regionais que ‘‘desenvolve campanhas e programas que abordam questões de sustentabilidade local e 

protegem bens comuns globais (como qualidade do ar, clima e água), fazendo a ligação entre a ação local e as 

metas e objetivos de acordos internacionais’’ (FARIAS, 2012, p.33). 
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definidas como sendo “[...] as aquisições de produtos e serviços que resultarão em impactos 

positivos no âmbito social e no menor impacto ambiental” (ICLEI, 2007, p. 8, tradução 

nossa). Sendo assim, é nítida a importância das compras públicas para sociedade, podendo-se 

citar algumas vantagens na sua aplicação: 

 

Melhoria da imagem política pela demonstração do compromisso do governo com 

da qualidade ambiental; benefícios para a economia local; redução de custos com a 

economia em energia elétrica e água; redução da poluição do ar com uso de 

combustível mais limpo e promoção da educação ambiental, com aumento da 

conscientização sobre temas ambientais pela comunidade local. (OLIVERO, 2011, 

p.23). 

 

Os indivíduos envolvidos com processos de contratações públicas dos Municípios, 

Estados, Governo Federal e órgãos públicos, em geral, devem entender que é função da 

Administração Pública promover instrumentos que incentivem a criação de uma nova 

economia, baseada em produtos e serviços sustentáveis. Assim, os editais sustentáveis podem 

dar prioridade a produtos que seu processo produtivo não cause danos ao meio ambiente, com 

a adoção de ações para economia de água, uso de tecnologias limpas, bem como de matérias-

primas oriundas de manejo sustentável. Ademais, as compras públicas sustentáveis precisam 

da atuação de especialistas da área ambiental agindo conjuntamente com especialistas em 

compras públicas, para avaliar os critérios ambientais das licitações. 

Com isso, algumas medidas têm proporcionado economias nos gastos públicos e 

benefícios ao meio ambiente, entre elas:  

 

A redução do uso de papel que gera economia no valor da compra, no arquivamento 

e nos custos de disposição; a compra de equipamentos mais duráveis, o que reduz o 

desperdício de energia e de recursos naturais necessários para fabricar novos 

produtos; adiamento da substituição dos produtos; treinamento de funcionários para 

o uso mais eficiente de equipamentos de escritório para reduzir custos de energia e 

garantia de que o produto seja reutilizado no fim de sua vida útil, por meio da venda 

para remanufatura ou reciclagem. (OLIVERO, 2011, p.23). 

 

Resta ainda à realização de audiências públicas, congressos e seminários pela 

Administração Pública, para que tenha condições de apresentar aos licitantes suas futuras 

aquisições, e se avalie a real necessidade de aquisição de produtos evitando-se o desperdício 

de recursos públicos e significativos impactos ao meio ambiente. A respeito disso, o Tribunal 

de Contas da União, explicitamente já se manifestou para demonstrar à importância das 

compras públicas sustentáveis no fomento as ações de sustentabilidade na sociedade: 
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34. Cabe salientar ainda a existência de acordos internacionais, leis e normativos 

que regem a atuação pública sob a ótica da sustentabilidade, dos quais a 

Administração Pública não pode se furtar a atender. Dentre os acordos 

internacionais, vale destacar a Agenda 21 e a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima, dos quais o Brasil é signatário. Os principais normativos 

infraconstitucionais incluem a Lei nº 12.187, de 2009, que instituiu a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima, o Decreto nº 5.940, de 2006, que trata de 

resíduos recicláveis e a IN SLTI 01/2010, relativa às compras sustentáveis. Portanto, 

o Poder Público, enquanto consumidor de recursos naturais deve contribuir para a 

preservação do meio ambiente, durante as atividades administrativas diárias, por 

meio de práticas positivas como o uso racional dos recursos naturais e redução de 

gastos institucionais; 13. O tema da sustentabilidade e do uso racional dos recursos 

naturais na Administração Federal Pública se ampara em acordos internacionais e 

em normativos nacionais. Seu propósito é reduzir a pressão sobre os recursos 

naturais, que são finitos, promover uma economia nacional de baixo carbono, 

fomentar uma mudança de cultura no mercado, a partir do seu forte poder de 

compra, impulsionando os fornecedores a prover mais opções sustentáveis a seus 

clientes e, de maneira geral, a partir de seu próprio bom exemplo, busca-se fomentar 

ações de sustentabilidade na sociedade e promover a cidadania. (BRASIL. Tribunal 

de Contas da União. Acórdão nº 1.752/2011 – Plenário AC- 1752-25/11-P. Ata 

25/2011 – Plenário. Sessão 29.06.2011. DJ: 05.07.2011). 

 

Neste diapasão, nota-se que o poder de compra da Administração Pública tem 

funções elementares, pois além de fornecer bens e serviços fundamentais para o seu 

funcionamento, as compras públicas também agem, como mecanismo de implantação de 

políticas públicas que ampliam e incentivam a concorrência do setor privado, impulsionando 

os fornecedores a criarem novas práticas produtivas com critérios sustentáveis. 

Tem-se então que as compras públicas sustentáveis não são meras opções políticas 

dos administradores, sendo obrigatórias para formação de uma consciência pública sobre a 

necessidade de preservação do meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as 

atuais e futuras gerações, pois agir de forma consciente e sustentável é pensar no hoje e no 

amanhã! 
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3 COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NA ESFERA PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Considera-se por bem iniciar o presente capítulo, que busca tratar das 

particularidades das compras públicas no Brasil, com o estudo das regras e princípios básicos 

das compras públicas, entendendo-se seus fundamentos e conceitos. 

Neste ínterim, há vários aspectos relacionados às compras públicas que demonstram 

sua importância como instrumento indutor de novos padrões de produção e consumo em que 

o gestor público deve estar atento na busca por um meio ambiente mais saudável agregando-

se benefícios ambientais, sociais e econômicos às suas contratações. 

 

3.1 Regras Básicas das Compras Públicas 

 

As contratações realizadas no setor público procuram satisfazer as necessidades 

básicas de bens e serviços da Administração Pública, entretanto, conforme explicam Brammer 

e Walker (2007, p.02, Tradução Minha), o exercício de compras públicas representa ‘‘um 

fenômeno significativo e ainda pouco estudado’’22. 

Com o seu poder de compra, a Administração Pública exerce um valioso papel de 

consumidora no desempenho de suas funções, devendo agir com responsabilidade diante das 

complexidades dos processos de contratação, uma vez que as despesas públicas são arcadas 

pelo erário23. Nesta esteira, Nalini (2011, p. 11) aponta que ‘‘os recursos escassos para cobrir 

necessidades infinitas exige responsabilidade potencializada. Não se admite leviandade com a 

destinação do dinheiro do povo’’. 

Com isso, a Administração Pública não pode atuar de forma completamente 

discricionária em suas contratações, devendo para tanto, realizar um procedimento prévio, 

denominado licitação que estará em conformidade com a lei, como forma de evitar desvios de 

verbas e proporcionar direcionamentos aos contratos públicos.  

Conforme demonstrado no capítulo anterior, as licitações estão amparadas 

constitucionalmente no art. 37, XXI da CRFB/88, e são regidas basicamente pela Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei Nacional de Licitações), que após a alteração de seu artigo 

3° pela Lei n° 12.349/2010, introduziu a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

aos seus objetivos. 

                                                 
22 Texto original: ‘‘Public procurement is a significant and yet understudied phenomenon’’ (BRAMMER; 

WALKER, 2007, p.02). 
23 Conjunto dos recursos financeiros públicos que tem grande parte de sua origem através do dinheiro 

proveniente dos impostos pagos pelos cidadãos. 
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Assim, a Lei n.º 8.666/93 estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos, conforme se observa em seu artigo 1º24, e os demais regramentos e leis 

especiais, tem o dever de observarem as diretrizes de caráter geral fixadas no texto da referida 

lei. Por sua vez, o artigo 6°, III da Lei n.º 8.666/93 define compra como ‘‘toda aquisição 

remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente’’, enquanto Vinicius 

Diniz e Almeida Ramos define Licitação como: 

 

O procedimento administrativo, formal, vinculado, por meio do qual a 

Administração Pública1 busca obter, dentre os diversos interessados em contratar 

com o Estado, a proposta mais vantajosa, observados, dentre outros, os princípios da 

legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade, publicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

(RAMOS, 2015, p. 13). 

 

Nesse passo, apesar das compras e licitações possuírem significados distintos, ao se 

referir as compras públicas no presente estudo, estar-se-ia considerando automaticamente a 

inclusão dos procedimentos licitatórios. 

Desde que entrou em vigor, a Lei nº 8.666/93 foi alterada diversas vezes. O histórico 

de alterações sofridas pela Lei de Licitações é apresentado de forma sucinta no quadro abaixo. 

 

Quadro 3 - Histórico de alterações da Lei n° 8.666/93. 

Ano Norma Contribuições à Lei 8.666/93 

1994 Lei n° 8.883 Promoveu profunda alteração na Lei n° 8.666/93, 

determinando, inclusive, a sua republicação 

consolidada, o que ocorreu em 06 de julho de 

1994, no DOU n° 127. 

1995 Lei n° 9.032 Introduziu alteração no §2° do art. 71. 

1998 Lei n° 9.648 Medida provisória n° 1.531, convertida em lei em 

27 de maio de 19988, alterou significativamente a 

Lei n° 8.666/93. 

1999 Lei n° 9.854 Acrescentou o inciso V ao art. 27, bem como o 

inciso XVIII ao art. 78. 

2002 Lei n° 10.438 Alterou a redação do inciso XXII do art. 24, 

incluindo a expressão ‘‘e gás natural’’. 

2004 Lei n° 10.973 Acrescentou o inciso XXV ao art. 24. 

2004 Lei n° 11.079 Alterou a redação do inciso I do §1° do art. 56. 

2005 Lei n° 11.107 Alterou os artigos 23, 24, 26 e 112. 

                                                 
24 Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 1993). 
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2005 Lei n° 11.196 Alterou os artigos 3°, 17 e 24. 

2006 Medida Provisória n° 335 Alterou as alíneas ‘‘b’’ e ‘‘f’’ do inciso I do art. 

17. 

2007 Lei n° 11.445 Alterou o inciso XXVII do artigo 24. 

2007 Lei n° 11.481 Alterou a redação do artigo 17, inciso I, alíneas 

‘‘b’’ e ‘‘f’’ e incluiu a alínea ‘‘h’’ no mesmo 

dispositivo. 

2007 Lei n° 11.484 Acrescentou o inciso XXVIII ao artigo 24. 

2008 Lei n° 11.763 Deu nova redação ao inciso II do §2° B do artigo 

17. 

2008 Lei n° 11.783 Acrescentou o inciso XXIV ao artigo 24. 

2009 Lei n° 11.952 Alterou o artigo 17. 

2010 Lei n° 12.188 Acrescentou o inciso XXX ao artigo 24. 

2010 Lei n° 12.349 Alterou a redação do artigo 3°, acrescentando 

como uma das finalidades da licitação, a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável, e 

acrescentou o inciso XXXI ao artigo 24. 

2011 Lei n° 12.440 Alterou a redação do inciso IV do artigo 27 e do 

caput do artigo 29, além de acrescentar a este 

último o inciso V. 

 

2012 Decreto Federal 7.746 Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e 

diretrizes para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável nas contratações realizadas 

pela administração pública federal, e institui a 

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 

Administração Pública – CISAP. 

2012 Lei n° 12.715 Acrescentou o inciso XXXII ao artigo 24. 

2014 Lei Complementar nº 147 Altera os §14 e 15 do artigo 3° e o artigo 5°A. 

2015 Lei nº 13.146 Acrescenta o inciso V, §2° do artigo 3° e os 

incisos I e II,§ 5° do artigo 3°. 

Fonte: adaptado de DI PIETRO (2012, p. 370); HEGENBERG (2013, p.75). 

 

Observa-se que tais alterações ocorreram no sentido de ordenar as licitações públicas 

ao orçamento, planejamento e finanças estatais e ainda ser utilizado o poder de compra do 

Estado como mecanismo de políticas públicas para fortalecer a regulação na área empresarial, 

do trabalho, em especial, a ambiental. Também se verifica que a grande influencia para edição 

da Lei n° 8.666/93 foram os escândalos de desvio de verbas e fraudes em licitações, que 

acabaram por preceder o fim do Governo Fernando Collor na presidência da república, 

através de impeachment aprovado no Senado Federal em 30 de dezembro de 1992. 
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Dentre as recentes alterações, observa-se que o Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 

2012, destacou a importância das contratações públicas sustentáveis e de modo semelhante à 

Lei n° 12.349/10, procurou regulamentar o artigo 3º da Lei n° 8.666/1993, para estabelecer 

diretrizes, critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento sustentável nas licitações 

promovidas pela Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. 

Importante mencionar que em Minas Gerais, foi publicado o Decreto Estadual nº 

46.105, de 12 de dezembro de 2012, no qual também se estabeleceu diretrizes para a 

promoção do desenvolvimento sustentável nas compras e contratações públicas. O artigo 2º 

do Decreto 46.105/12 seguiu o Decreto n° 7.746/2012, ao dispor que na eventualidade de se 

utilizar critérios de sustentabilidade, os mesmos devem fazer parte da definição do objeto ou 

das obrigações do contratado e “o responsável pela aquisição de bens, contratação de serviços 

e obras avaliará a viabilidade da adoção de critérios de sustentabilidade” (MINAS GERAIS, 

2012). Não obstante, ressalta-se que ainda não há lei federal e estadual que regulamente as 

compras públicas no Brasil. Como se vê, o artigo 3º da Lei nº 8.666/1993 apenas inseriu o 

desenvolvimento sustentável como um dos objetivos a serem alcançados pelas compras 

públicas, porém, em nenhum algum o dispositivo demonstrou como e quando realizá-las. 

Por seu turno, soma-se a Lei nº 8.666/93, outros importantes dispositivos como a Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, denominada Lei do Pregão, a Lei Complementar n° 123/06 

que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e a Lei nº 

12.462, de 04 de agosto de 2011 (conhecida como Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas – RDC) dispondo das compras públicas de forma mais específica, dentro outros.  

Até o ano de 2002, havia 04 quatro modalidades de Licitação (Tomada de Preços, 

Concorrência, Convite e Concurso) descritas no art. 22 da Lei n° 8.666/93. 

Assim, com a publicação da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, instituiu-se no 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios uma nova modalidade de licitação 

denominada Pregão, para à aquisição de bens e serviços comuns, definido, nos termos do 

parágrafo único do artigo 1º, como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital25, por meio de especificações usuais no 

mercado”. Também se mostra de grande relevância a redação do art. 3°, IV da Lei n° 

10.520/02 que estabelece: 

 

                                                 
25 O edital é o ato pelo qual a Administração Pública realiza uma oferta de contrato a todos os interessados que 

atendam às exigências nele estabelecidas. Trata-se do instrumento convocatório. 
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IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade 

promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição 

inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto 

do certame ao licitante vencedor. (BRASIL, 2002). 

 

Nesse passo, a Lei do Pregão entrou em vigor objetivando proporcionar maior 

celeridade, competitividade e economicidade nas compras e contratações públicas e o que não 

for objeto de sua regulamentação nas Licitações, deve obediência às normas constantes na Lei 

n° 8.666/1993, sendo subsidiária a aplicação da Lei de Licitações, neste caso específico. 

No ano de 2005 houve um avanço com a modalidade pregão sendo lançado por meio 

do Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005, o Pregão Eletrônico para aquisição de bens e 

serviços. O artigo 2° da sintetiza a modalidade de pregão eletrônica da seguinte maneira: 

 

Art. 2o  O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor 

preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns 

for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a 

comunicação pela internet. (BRASIL, 2005). 

 

Desse modo, o Pregão Eletrônico tratou-se de um avanço na modalidade para 

garantir mais transparência e competitividade aos interessados além de proporcionar reduções 

de custo, onde é realizada uma auditoria dos processos e todas informações referentes as 

aquisições públicas são armazenadas e disponibilizadas eletronicamente, além dos cidadãos 

poderem acompanhar simultaneamente todos os certames através do Portal de Compras do 

Governo Federal e outros portais. Nesse sentido, segue abaixo, lista com os principais portais 

eletrônicos no Brasil. 

 

Quadro 4 - Principais plataformas eletrônicas. 

PLATAFORMAS ELETRÔNICAS INSTITUIÇÕES 

Comprasnet - www.comprasnet.gov.br 

Sistema de Catalogação de Material 

Governo federal 

Licitações-e - www.licitacoes-e.com.br Banco do Brasil 

BBMNet - www.bbmnet.com.br Bolsa Brasileira de Mercadorias 

CidadeCompras  - 

www.cidadecompras.com.br 

Confederação Nacional dos Municípios - 

CNM 

CEF (menu licitações) - www.cef.com.br Caixa Econômica Federal – CEF 

Fonte: Rafael Coelho, 2016. 
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Ao mencionar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Biderman et al. (2008, 

p. 50) destacam que ‘‘este sistema de compras baseado na internet tende a resultar em 

eficiências operacionais e em economias potenciais de custo’’. Os autores ainda relatam que a 

licitação eletrônica oferece vários benefícios aos compradores públicos, como:  

 

Redução no tempo administrativo e nas despesas com os procedimentos 

simplificados e mais eficientes; Um sistema mais direto de requisição; Uma maneira 

de comparar facilmente os preços; Simplificação da busca pela informação, por 

exemplo, pelo desempenho do produto ou pelo histórico ambiental dos 

fornecedores; Padronização dos processos e documentação; Alcance de uma gama 

maior de fornecedores e aprimoramento da competição; Mais transparência no 

processo de compra. (BIDERMAN et al., 2008, p. 50-51). 

 

Ao mesmo tempo, a Licitação Eletrônica possui outros benefícios como a diminuição 

de custos com propaganda e anúncios bem como favorece a eficiência na distribuição para os 

fornecedores de produtos sustentáveis ajudando-os a alcançar volumes de vendas mais 

elevados; consequentemente, tal fato possibilita a redução dos preços dos produtos 

sustentáveis. 

Países de diversas partes do mundo aderiram a Licitação Eletrônica em suas 

estratégias nacionais, que tem sido desenvolvida com sucesso na Alemanha, Inglaterra, 

Escandinávia, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Há vários modos para criação da 

Licitação Eletrônica variando de sistemas para todo um país, até os consolidados em 

prefeituras, podendo-se citar um exemplo com estudo de caso do sistema da cidade de Pori na 

Finlândia. 

 

Licitação eletrônica na compra pública sustentável: estudo de caso da cidade de 

Pori, Finlândia Desde 1997, os processos de licitação da cidade de Pori, na 

Finlândia, têm sido realizados eletronicamente. O sistema de licitação eletrônico 

projetado pela cidade é propositadamente simples, baseado em softwares-padrão de 

escritório (MS Word e Excel) e em uma comunicação de acesso livre a páginas de 

internet e e-mail. Além disso, Pori beneficia-se ao usar o Ostonet, uma ferramenta 

de internet desenvolvida em parceria com o correio da Finlândia, que permite que os 

compradores requisitem bens de diversos fornecedores contratados usando um 

formulário de ordem eletrônica, simplificando consideravelmente o processo de 

requisição. O sistema permitiu agilizar substancialmente os processos de aquisição, 

e diminuiu significativamente o papel usado no trabalho. A cidade também usou o 

sistema eletrônico para enfatizar e aumentar a consci- ência sobre a importância da 

implementação da licitação sustentável. As diretrizes ambientais da cidade no tema 

da licitação sustentável, dirigidas aos fornecedores e trabalhadores, são fornecidas 

na intranet e no website da cidade, que são atualizados regularmente. Pori também 

se beneficia com a licitação eletrônica de outras maneiras, incluindo: economias de 

custo no processamento de ordens de compra; a oportunidade de centralizar 

localmente as aquisições e incluir fornecedores locais na lista de comerciantes; 

requisição automatizada e padrão; alcance para atualizar informações de preços; 
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melhorias nas comunicações com os fornecedores e melhores oportunidades para 

participação de fornecedores locais e novos. A cidade também contribuiu para a 

criação de uma base de dados na internet para a licitação ambientalmente amigável 

— Hymonet — coordenada pela Efektia Ltd., uma empresa de consultoria e 

pesquisa da Association of Finnish Local and Regional Authorities (Associação de 

Autoridades Locais e Regionais da Finlândia). A base de dados inclui informação 

atualizada sobre legislação, modelos para procedimentos diferentes de licitação para 

implementar critérios ambientais, informação ambiental geral sobre o ciclo de vida e 

sobre propriedades ambientais dos produtos e critérios. (BIDERMAN et al., 2008, p. 

52). 

 

Como se vê, através da Licitação Eletrônica é possível customizar a troca de 

informações para que seja acessível a todos interessados, promovendo-se dessa forma, a 

implantação das atividades de Licitação Sustentável com ampla participação. 

Por conseguinte, a Lei Complementar n° 123/06 instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para tratar de processos simplificados nas 

aquisições públicas e benefícios para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte nos 

processos licitatórios no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios em seus artigos 42 a 49.  

Nesse ponto, ao se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte em 

licitações, o critério de desempate será realizado de modo que estas sejam favorecidas 

conforme determina o art. 44 da Lei Complementar: “nas licitações será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte” (BRASIL, 2006). 

Trata-se de um grande avanço no processo licitatório o qual é capaz de estimular os 

empresários a investirem cada vez mais em produtos sustentáveis, diante de determinada 

benefício estabelecido em lei. 

Cabe ainda a exposição de algumas considerações sobre o Regime Diferenciado de 

Contratações (RDC), instituído pela Lei nº 12.462 de 4 de agosto de 2011, o qual traçou o 

estabelecimento de novas regras para as licitações e contratos necessários à construção de 

infraestruturas para a Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, além de obras para os aeroportos das Capitais dos 

Estados com distancia de até 350 quilômetros das cidades sedes dos eventos esportivos (art. 

1°). 

Diante das críticas favoráveis em virtude de suas regras simplificadas tal regime foi 

integrado em diversas leis para as obras e serviços de engenharia no âmbito dos Sistemas 

Públicos de Ensino e do Sistema Único de Saúde – SUS (Leis n° 12.722/2012 e 12.745/2012),  

obras e serviços para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos prisionais (Lei n° 
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12.980/2014), e as atividades do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (Lei nº 

12.688/2012). 

Essa ampliação do objeto do Regime Diferenciado de Contratações levantou uma 

expectativa de que o RDC iria se transformar na Lei Geral de Licitações, tendo em vista que a 

Lei n° 8.666, de 1993, tem um grande número de críticas em virtude de procedimentos 

burocráticos que inviabilizam a rapidez ao processo licitatório, além de não haver críticas que 

referida lei não garante condições vantajosas para a Administração Pública nos contratos que 

celebra. Entretanto, tal expectativa restou frustrada com a rejeição do Projeto de Lei de 

Conversão (PLV) n° 01/2014a pelo Senado Federal, em 20 de maio de 2014. 

Com isso, a Lei nº 8.666/1993 funciona de forma subsidiária para os casos não 

regulamentados no RDC, e sendo assim, a Lei nº 8.666/1993 aparece como o regramento 

basilar e marco regulatório no que tange às compras e contratações públicas, mesmo que 

existam outros dispositivos tratando da matéria, como é o caso da Lei do Pregão e do RDC.  

Por último, é imperioso mencionar que desde 2013 se encontra em tramitação no 

Congresso Nacional, o Projeto de Lei do Senado (PLS) n.º 559/2013 que visa revogar a Lei nº 

8.666/1993, a Lei nº 10.520/2002 e também a Lei n.º 12.462/2011 para constituir-se em uma 

regra uniformizada de aplicação geral para as licitações e contratos da Administração Pública 

em todo território nacional.  

Trata-se de projeto de extrema relevância, e sua última movimentação ocorreu no dia 

09 de março de 2016 quando foi encaminhado a Comissão Especial do Desenvolvimento 

Nacional, após obter pareceres de outras comissões como Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, e Comissão de Serviços de Infraestrutura, ambas do Senado.  

Após passar pelo Senado, o projeto será encaminhado a Câmara dos Deputados para 

aprovação, podendo ocorrer novas discussões e emendas sobre a matéria com novos 

pareceres, o que certamente levará um longo período para conclusão sobre a viabilidade de 

uma nova legislação sobre licitações e contratos pela Administração Pública.  

Diante disso, vê-se a necessidade premente de um ajuste entre a Lei n.º 8.666/1993 e 

as compras públicas, mormente, as sustentáveis, com a inclusão de instrumentos e alternativas 

eficientes para que as contratações realizadas pela Administração Pública sejam realizadas 

sem ofensa aos princípios licitatórios que serão descritos e analisados no próximo tópico. 
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3.2 Princípios aplicáveis às compras públicas sustentáveis 

 

As normas e procedimentos das compras públicas sustentam-se em princípios que se 

encontram presentes no artigo 37, caput da Constituição Federal de 198826, e em legislações 

infraconstitucionais como a Lei Geral das Licitações (Lei nº 8.666/1993)27, Lei do Pregão 

(Lei n.º 10.520/2002) e Regime Diferenciado de Contratação (Lei n.º 12.462/2011). 

Os princípios de modo geral, servem como guias, formas de orientação geral e 

sempre se relacionam a causas, alicerces, normas providas de alto grau de generalidade e 

indeterminação, em uma posição superior de hierarquia, atuando em especial na condução de 

todo o sistema jurídico, valores fundamentais à manutenção do Estado de Direito.  

De Plácido e Silva faz a seguinte definição: 

 

No sentido jurídico, notadamente no plural, quer significar as normas elementares 

ou os requisitos primordiais instituídos como base, como alicerce de alguma coisa. 

E, assim, princípios revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixaram para 

servir de norma a toda espécie de ação jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida 

em qualquer operação jurídica. [...] Princípios jurídicos, sem dúvida, significam os 

pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio 

direito. (DE PLÁCIDO E SILVA, 1993, p. 447). 

 

Assim, os princípios norteadores das compras públicas definem os lineamentos em 

que se deve situar os procedimentos licitatórios no melhor interesse da Administração Pública 

figurando com respeito aos parâmetros essenciais dos seres humanos, dentre eles a garantia de 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

São notadamente princípios relacionados às compras públicas: Princípio da 

Legalidade, Probidade Administrativa, Igualdade ou Isonomia, Publicidade, Impessoalidade, 

Probidade Administrativa, Eficiência, Vinculação ao Instrumento Convocatório, Julgamento 

Objetivo, Competividade, Economicidade e por fim e Desenvolvimento Sustentável. 

Concomitantemente, também são aplicáveis princípios relacionados ao Direito 

Ambiental, como o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio do poluidor 

pagador, o princípio da responsabilização, o princípio da ubiquidade e o princípio da 

solidariedade intergeracional ou equidade. 

                                                 
26 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte [...] (BRASIL, 1988).  
27 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 (BRASIL, 1993). 
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Apesar da importância de todos os princípios supracitados, serão abordados no 

trabalho somente os princípios com vinculação direta aos objetivos propostos na pesquisa. 

Mas antes de se fazer uma análise dos princípios, salienta-se que conforme artigo 3º, 

caput, da Lei nº 8.666/19935, o objetivo principal das compras pública é a busca pela 

proposta mais vantajosa, que se perfaz pelo critério de julgamento das propostas constante no 

instrumento convocatório. Igualmente, busca-se a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e a garantia da isonomia entre os particulares tendo em vista que as compras 

públicas é a modalidade de procedimento administrativo, destinada a selecionar a proposta 

mais vantajosa para Administração Pública (art. 37, XX da CRFB/88 e Lei 8.666/93). 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 368) ‘‘ao se falar em 

procedimento administrativo está se fazendo referência a uma série de atos preparatórios do 

ato final objetivado pela Administração’’. Nesse passo as compras públicas, relacionam-se a 

‘‘atos e fatos’’ tanto por parte do administrador quanto por parte do particular. 

O âmbito da Administração Pública abarca ocorrências sucintas nas diversas fases 

como ‘‘o edital ou convite, o recebimento das propostas, a habilitação, a classificação, a 

adjudicação, [...] o julgamento de recursos interpostos pelos interessados, à revogação, a 

anulação, os projetos, as publicações, anúncios, atas etc’’ (DI PIETRO, 2012, p. 368).  Já o 

âmbito dos particulares contempla atos como ‘‘a retirada do edital, a proposta, a desistência, a 

prestação de garantia, a apresentação de recursos, as impugnações’’ (DI PIETRO, 2012, p. 

368).  

Diante disso, Marçal Justen Filho (2012, p. 11) salienta que, por causa das inovações 

legislativas, ‘‘uma contratação dotada de vantajosidade não deve mais ser fundada apenas em 

critérios de eficiência econômica direta e imediata. É preciso haver também uma análise da 

contratação como um todos e dos impactos a serem produzidos em longo prazo’’. 

Nesse sentido, se o edital adotar o tipo “menor preço” para as compras públicas, 

aquela que apresentar menor despesa para a Administração Pública será a oferta mais 

vantajosa; se o critério determinado for “maior oferta”, será aquela que conceder o maior 

pagamento para o ente público; caso seja delineado o tipo “técnica e preço”, na avaliação 

entre a técnica e o preço a proposta que demonstrar o melhor índice será vitoriosa; e, por fim, 

se o tipo escolhido for “melhor técnica”, obterá êxito a proposta que indicar o melhor índice 

técnico, levando-se em consideração os critérios de avaliação. Todos esses pontos devem 

estar de acordo com às condições previstas no edital, como por exemplo, a especificação do 

objeto, prazo de entrega, assistência técnica, garantia, , dentre outros. 
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Nesse passo, Marçal Justen Filho (2012, p. 71) enfatiza que as contratações 

administrativas ‘‘relaciona-se com o uso de recursos financeiros escassos, obrigando o ente 

público a adotar sempre a escolha mais eficiente, sendo que, em regra, esta se traduz na 

solução contratual economicamente mais vantajosa”.  

Por seu turno, observa-se que conforme demonstrado, o objetivo principal das 

compras públicas é proporcionar ao ente público a obtenção da proposta mais vantajosa, ou 

seja, a que melhor atende aos seus interesses, e isso tem se confundido na maioria das vezes, 

com a vantajosidade apenas em termos financeiros aos interesses da entidade licitante.  

Corroborando com o exposto, Hely Lopes Meirelles (2007, p. 30) também afirma 

que, na busca pela proposta mais vantajosa à Administração, “dá-se preeminência, como regra 

geral, à proposta de menor preço”. 

Apesar de se reconhecer o menor preço como um importante ponto na aferição da 

vantagem das ofertas, nem sempre será o ideal e a assim, ‘‘a proposta mais vantajosa não 

deve ser confundida com aquela que apresenta unicamente o menor preço, mas sim aquela 

que melhor atende o interesse público’’ (BLIACHERIS, 2011, p. 142). E conforme defende 

Rosa Meneguzzi ‘‘a procura da proposta mais vantajosa para Administração Pública deveria, 

portanto, ser desdobrada’’ podendo se configurar num benefício a ser manifestado no futuro’’, 

que é o caso das compras públicas sustentáveis. 

No mesmo sentido, Hamilton Coelho afirma que: 

 

Como constatado, o padrão a ser superado com mais urgência é o da licitação 

baseada exclusivamente no menor preço, gradualmente, a parâmetros ecológicos, de 

modo que a melhor proposta atenda ao imperativo ecorresponsável de conjugar 

"vantajosidade" econômica à Administração e impacto mínimo ao meio ambiente, 

demudando, assim, o critério menor preço para o melhor preço, permeado de fatores 

econômicos, sociais e ambientais. (COELHO, 2014, p. 97). 

 

É notório que a proposta que possui melhores vantagens para Administração Pública 

trata-se de um conceito genérico, que possibilita várias interpretações, entretanto, verifica-se 

que a vantagem para a Administração relaciona-se com os critérios de julgamento do certame 

sendo necessária uma aferição pormenorizada no instrumento convocatório, de forma que a 

subjetividade na escolha da proposta vencedora seja completamente eliminada. 

Sendo assim, todo certame (fixação do edital, julgamento de propostas e adjudicação 

do objeto) deve ser direcionado com integral observância aos princípios das compras 

públicas, transcritos a seguir. 
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a) Princípio da Legalidade: vincula os particulares e a Administração Pública aos 

ditames da lei, não podendo desviar-se de suas prerrogativas, sob pena de incorrerem em 

ilegalidade e anulação de seus atos, bem como expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e 

criminal, conforme o caso concreto. Para Carvalho Filho, o princípio da legalidade refere-se à 

aplicação do devido processo legal, no qual se exige que a Administração escolha:  

 

a) a modalidade certa; b) que seja bem clara aos critérios seletivos; c) que só deixe 

de realizar a licitação nos casos permitidos na lei; d) que verifique com cuidado, os 

requisitos de habilitação dos candidatos e, e) que se disponha a alcançar os objetivos 

colimados, segundo os passos dos mandamentos legais. (CARVALHO FILHO, 

2010, p. 264). 

 

No campo das compras públicas, o princípio da legalidade impõe que o 

administrador observe as regras estabelecidas, nas normas e princípios em vigor, tendo-os 

como parâmetro no procedimento. Assim, o princípio da legalidade restringe o campo de 

atuação da Administração Pública, conforme se verifica no artigo 4º da Lei nº 8.666/1993: 

 

Art. 4° Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades 

a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 

procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu 

desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a 

realização dos trabalhos. (BRASIL, 1993). 

 

Nesse ínterim, somente a lei concede discricionariedade ao administrador que deverá 

atuar dentro de alternativas legalmente previstas em lei, ou seja, o administrador não tem 

autonomia para atuar da forma como bem entender, mesmo que tenha boas intenções e suas 

escolhas indique bons resultados para o interesse público, pois tal procedimento tornam as 

escolhas ilegais e, portanto, nulas de pleno direito. Com isso, o princípio da legalidade, 

imposto à Administração Pública, visa à proteção dos administrados (pessoas físicas e 

jurídicas) e a sociedade como todo, contra arbitrariedades praticadas pelo Estado.  

Em virtude disso, o respeito ao principio da legalidade incorpora-se ao Estado 

Democrático de Direito. 

b) Princípio da Igualdade ou Isonomia: Pelos princípios em análise garante-se 

tratamento igualitário a todos os interessados em participar do certame para compras públicas 

para selecionar a proposta mais vantajosa. Portanto, os princípios tratam do direito que todos 

interessados tem de concorrer em iguais condições com os demais, tanto no que se refere ao 

julgamento das propostas quanto nas condições de assegurar o objeto do contrato, sem haja 

qualquer discriminação ou favorecimento, estando “intimamente ligados ao princípio da 
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impessoalidade, por possuírem objetivo idênticos, que é a isenção da Administração no 

tratamento aos participantes do procedimento licitatório” (NASCIMENTO, 2007, p. 30).  

Hely Lopes Meirelles enfatiza a seguinte questão a respeito do princípio da 

igualdade: 

 

O que o princípio da igualdade entre os licitantes veda é a cláusula discriminatória 

ou o julgamento faccioso que desiguala os iguais ou iguala os desiguais, 

favorecendo a uns e prejudicando a outros, com exigências inúteis para o serviço 

público, mas com destino certo a determinados candidatos (MEIRELLES, 2007, p. 

35). 

 

Sobre a temática abordada, ainda é significativa a lição de Celso de Mello: 

 

O princípio da igualdade implica o dever não apenas de tratar isonomicamente todos 

os que afluírem ao certame, mas também o de ensejar oportunidade de disputa-lo a 

quaisquer interessados que, desejando dele participar, podem oferecer as 

indispensáveis condições de garantia. É o que prevê o já referido art. 37, XXI, do 

Texto Constitucional. Aliás, o §1º do art. 3º da Lei 8.666 proíbe que o ato 

convocatório do certame admita, preveja, inclua ou tolere cláusulas ou condições 

capazes de frustrar ou restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório e 

veda o estabelecimento de preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede 

ou domicílio dos licitantes, bem como entre empresas brasileiras ou estrangeiras, ou 

de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto do 

contrato. (MELLO, 2007, p. 514). 

 

O princípio da igualdade é disciplinado no inciso XXI, do artigo 37 e no artigo 5º, 

ambos da Constituição Federal de 1988, como direito fundamental e objetiva tutelar, ao 

mesmo tempo, o direito individual e o direito coletivo. No caso do direito individual, é 

repelida a desigualdade injustificada, opções pessoais e políticas bem como a descriminação 

arbitrária, sendo vedada a escolha de fornecedores ou prestadores de serviços sem que haja 

um adequado e prévio processo de seletivo pela Administração Pública. Objetiva-se com isso 

proporcionar amplo acesso com condições de igualdade aos interessados em participar da 

disputa pelo contrato, tornando inválidas condições e restrições abusivas. 

Em contrapartida, o princípio da igualdade também objetiva tutelar o direito coletivo, 

para garantir a competitividade no certame de modo que surja o maior número possível de 

ofertas, havendo consequentemente, redução de preços que poderá contribuir na busca efetiva 

pela proposta mais vantajosa para a Administração. 

Os critérios para participação dos interessados no processo de compras públicas é 

definido no ato convocatório de modo que a competitividade esteja presente, sem que haja 

arbitrariedade. Mas isso não quer dizer que não haverá diferenciação entre os participantes 

podendo haver o estabelecimento de exigências mínimas e consentâneas com o objeto 
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licitado. Exemplo disso é a exigência de atestados de capacidade técnica, conforme determina 

o artigo 30, inciso II e §1º, da Lei nº 8.666/1993, não havendo ilegalidades por parte da 

Administração Pública neste tipo de exigência. 

Quanto à proposta presente nas compras públicas sustentáveis, observa-se que todos 

os interessados devem estar atentos a legislação ambiental com propósito de promover a 

proteção ambiental. Nesta esteira, houve um grande avanço em relação à consolidação das 

compras públicas sustentáveis, especialmente, com a Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público privada no 

âmbito da administração pública, condicionando-se as compras públicas à licença ambiental 

prévia ou expedição de diretrizes para o licenciamento ambiental de empreendimentos, nos 

termo de seu artigo 10, inciso VII. Nota-se com isso, a ausência de violação a igualdade dos 

contratantes, tendo em vista que o critério socioambiental não impede a competividade e não 

discrimina a participação dos interessados em levar a proposta mais vantajosa a 

Administração Pública, de modo que as compras públicas sustentáveis coadunam-se com o 

princípio da isonomia previsto no artigo 3° da Lei n° 8.666/93 e com a competitividade 

garantida no parágrafo único do art. 2° do Decreto n° 7.74612 28.  

Outrossim, a adoção de critérios socioambientais não se mostra arbitrária pois a 

proteção do meio ambiente é um direito fundamental de interesse de toda sociedade. 

c) Princípio da Publicidade: Permite o acesso as compras públicas e seu controle, 

mediante divulgação oficial dos atos administrativos nas fases interna e externa do certame de 

compras públicas, ressalvadas as hipóteses previstas na Constituição Federal de 1988. 

O princípio da publicidade informa a necessidade divulgação dos atos no intuito de 

proporcionar maior transparência possível bem como a participação de um número maior de 

pessoas no certame o qual terão conhecimento das atividades exercidas por seus 

administradores. 

d) Princípio da Impessoalidade: Afasta a discricionariedade e o subjetivismo na 

condução dos procedimentos das compras públicas de modo que interesses pessoais do 

administrador público que esteja no exercício de sua função sejam afastados do certame,  

voltando-se suas atividades ao interesse público. 

                                                 
28 Art. 2° A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes 

poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade 

objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto neste Decreto. Parágrafo Único. A 

adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter 

competitivo do certame. (BRASIL, 2012). 
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e) Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa: De acordo com o 

princípio em destaque, a conduta dos administradores, deve necessariamente estar de acordo 

com a moral, a ética, os bons costumes e as regras da Administração Pública para uma boa 

gestão. Conforme preleciona Renato Nascimento (2007, p. 29) “na elaboração dos 

procedimentos licitatórios, a Administração, deverá agir com lealdade e boa-fé, em respeito 

aos princípios éticos que devem nortear as ações dos agentes públicos”. Exige-se que a 

Administração Pública tenha um comportamento lícito através de seus administradores, que 

deverão atuar com honestidade para com os particulares vinculando os padrões de moralidade 

ao procedimento de compras públicas, voltados para o interesse administrativo, objetivando a 

seleção mais acertada possível. Caso o princípio não seja atendido, frustrando-se os objetivos 

das compras públicas, o agente público deve ser desqualificado para o cargo que exerce, 

ocasionando até mesmo a nulidade dos seus atos, além da aplicação das sanções civis, penais 

e administrativas cabíveis.  

f) Princípio da Eficiência: A “eficiência” é conceito atrelado ao resultado obtido 

por determinada atividade. De acordo com Vinicius Ramos (2015, p.27) ‘‘tem origem na 

ciência econômica, significando a maximização na ponderação entre o uso dos bens 

disponíveis pela sociedade e a maior satisfação possível das necessidades’’. 

No âmbito da Administração Pública, a Emenda Constitucional n° 19, de 04 de junho 

de 1998 tratou de instituir o princípio da eficiência junto à redação original do artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988.  

Apesar de a eficiência ser uma obrigação da Administração Pública inerente à 

própria tutela do interesse público, sua importância está explicita no texto constitucional 

garantindo-se que a Administração Pública, por meio de seus agentes deve realizar um 

atendimento ágil, prestativo, eficiente, transparente e seguro, para proporcionar a melhor 

qualidade na prestação dos serviços e eficiente aproveitamento dos recursos disponíveis no 

atendimento aos cidadãos na exata medida de suas necessidades. 

Em virtude disso, o princípio da eficiência tem-se traduzido na celeridade, 

economicidade, qualidade e o cumprimento da lei pelos agentes públicos no cumprimento de 

suas funções.  

No que diz respeito às compras públicas, a proposta mais vantajosa pode ser 

entendida como o meio mais eficiente de cumprir a lei e resguardar os interesses da 

coletividade. Assim, a condução dos procedimentos deve ocorrer de forma célere, sem 

burocracias, e com boa qualidade, sem o desperdício de recursos, assegurando-se resultados 

que satisfaçam o interesse público. 
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Por sua vez, a adoção de práticas sustentáveis aos processos de compras públicas, 

proporciona uma melhor eficiência em relação ao uso de produtos e recursos naturais, 

econômicos e sociais, para que o desafio da sustentabilidade seja harmonioso. O caminho do 

desenvolvimento com sustentabilidade ‘‘busca o uso eficiente dos recursos públicos através 

de decisões que minimizam as externalidades além de cumprir a legislação ambiental em 

vigor e, até mesmo as metas do governo’’ como, por exemplo, a redução da emissão de gases 

poluidores (GUIMARÃES; ARAÚJO, 2010, p.13-14). 

O Guia Compras Públicas Sustentáveis: Uso de poder de compra do governo para a 

promoção do desenvolvimento sustentável, elaborado pelos Governos Locais pela 

Sustentabilidade, Secretariado para América Latina e Caribe (ICLEI-LACS) sustenta que a 

eficiência do olhar sustentável, e o interesse público da proteção ambiental são indissociáveis:  

 

Na realidade, um programa de licitação sustentável é uma estratégia que combina 

diversas soluções inovadoras de compras. Se implementado adequadamente, não 

deve envolver custos adicionais. Além disso, tal programa melhora o custo-

eficiência geral de operações licitatórias. Em muitos casos pode-se obter mais valor 

pelo mesmo custo ou até por menos. E mais, esse enfoque desonera a sociedade, que 

deixa de pagar pelos “custos externos” associados à produção de bens sem respeito 

ao meio ambiente e à população, já que os custos de poluição, saúde pública, 

desmatamento, entre outros, não são incluídos no preço dos produtos, e quem paga a 

conta somos nós. (ICLEI-LACS; GVces, 2008, p. 41). 

 

Nesse ínterim, atitudes sustentáveis diante das circunstâncias do mundo atual, são 

fundamentais para à “boa administração pública”. 

g) Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: Faz com que 

administradores e particulares sejam obrigados a observarem as normas e condições descritas 

no ato convocatório, ou seja, impõe-se atenção aos termos e condições do edital. 

De acordo com Diógenes Gasparini (2009, p. 481), este princípio é decorrência do 

princípio formal, que “caracteriza o Direito Administrativo (RDA) e ao qual se sujeita a 

Administração Pública. Atente-se que é o próprio estatuto Federal Licitatório que caracteriza 

o procedimento da licitação como formal (art. 4º, parágrafo único)”. 

Ademais, conforme prevê o art. 41 da Lei n° 8.666/93 ‘’ a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada’’, até o 

momento da celebração do contrato, o qual a minuta, deverá integrar ao edital. 

Com isso, o procedimento realizado com as compras públicas deve atenção às regras 

pré-definidas no instrumento convocatório, admitindo-se apenas aquelas definidas no edital, e 

qualquer indivíduo tem legitimidade para impugnar o edital de compras públicas, caso haja 

irregularidades na aplicação das disposições contidas na Lei n° 8.666/93, ‘‘devendo-se 
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protocolar a impugnação no prazo de 05 dias úteis antes da data marcada para abertura dos 

envelopes de habilitação’’ (art.41, §1° da Lei n° 8.666/93). 

h) Princípio do Julgamento Objetivo: o administrador deve observar critérios 

objetivos definidos de forma clara e precisa no ato convocatório para o julgamento das 

propostas, ou seja, para a definição da proposta mais vantajosa para a Administração Pública 

evitando-se, assim, que as compras públicas sejam decididas por desejos pessoais dos agentes 

públicos sem qualquer surpresa para os participantes da competição.  

Conforme determina o art. 45 da Lei n° 8.666/93: 

 

O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o 

responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 

critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes 

e pelos órgãos de controle. (BRASIL, 1993). 
 

Pode-se dizer que o princípio do julgamento objetivo é corolário do princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade em que critérios que serão utilizados 

para se eleger a proposta mais vantajosa devem ser consentâneos com as disposições da lei. 

Para Hely Lopes Meirelles, 

 

O princípio do julgamento objetivo afasta o discricionarismo (sic) na escolha das 

propostas, obrigando os julgadores a se aterem ao critério prefixado pela 

Administração, levando sempre em consideração o interesse do serviço público, os 

fatores qualidade, rendimento, eficiência, durabilidade, preço, prazo, financiamento, 

carência e outras condições pertinentes pedidas ou admitidas pelo edital. 

(MEIRELLES, 2007, p. 40). 

 

Sendo assim, observa-se que os critérios de julgamento devem estar claramente 

indicados no instrumento convocatório para o correto julgamento das propostas. 

i) Princípio da Competividade: Está atrelado ao principio da igualdade 

inadmitindo-se tratamento discriminatório aos participantes que deverão possuir iguais 

condições de disputa, sem que haja a adoção de medidas que prejudiquem o caráter 

competitivo das compras públicas.  

A adoção de critérios sustentáveis nos procedimentos de compras públicas levanta 

algumas críticas os quais sustentam que tal exigência restringe o princípio da competitividade, 

de forma que acaba por excluir particulares interessados que não se adequaram aos padrões de 

sustentabilidade do certame. 
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Não obstante, tal sustentáculo se mostra equivocado, pois não há a obrigatoriedade 

de tratamento absolutamente igual a todos os interessados, não se admitindo tratamento 

diferenciado por causa de circunstâncias irrelevantes para o atendimento do interesse público.  

No caso, o direito a um meio ambiente equilibrado é fundamental para sobrevivência 

humana, e dessa forma, a instituição de requisitos sustentáveis se mostra relevante e 

pertinente. Nessa seara, Rafael Torres não enxerga qualquer tipo de conflito entre a adoção de 

critérios sustentáveis e o tratamento isonômico entre os participantes, uma vez que, o 

princípio da isonomia “[...] consiste em tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os 

desiguais, na medida de sua desigualdade” (TORRES, 2012, p. 7).  

Nesse sentido, Aline Cypreste sustenta que: 

 

Não pode ser arbitrária ou injustificada a introdução de critérios socioambientais no 

procedimento licitatório uma vez que a proteção ao meio ambiente é um direito 

fundamental de interesse público. É fundamental para que não haja violação da 

competitividade e isonomia entre os licitantes, a adoção de critérios objetivos e 

claros na especificação do objeto a ser licitado, bem como no julgamento das 

propostas. Portanto, as regras estabelecidas devem ser claras e não podem ser 

aplicadas de forma diferenciada entre os licitantes, excluindo favoritismos ou 

perseguições. (CYPRESTE, 2013, p.45). 

 

De fato, na maioria das vezes que a adoção de critérios sustentáveis faz-se necessária 

nos procedimentos de compras públicas, criam-se algumas restrições referentes à delimitação 

do objeto a ser contratado e, em vista disso, daqueles que irão participar do certame. 

Entretanto, tais restrições dificilmente deixam de existir nos processos de compras públicas, 

pois ao definir o objeto da licitação, os agentes públicos sempre realizam restrições após 

ampla pesquisa de mercado com a intenção de melhor atender ao interesse público. Assim, só 

existirá irregularidade se não houver “[...] fundamento de validade entre a necessidade de 

satisfação do interesse público e a restrição imposta” (BARROSO FILHO, 2012, p. 85).  

Observa-se que a justificativa da aquisição sustentável e da preservação ambiental 

como um dos deveres do Estado é imprescindível para o adequado e correto andamento do 

certame, pois se a adoção dos critérios sustentáveis for devidamente motivada, não há o que 

se falar em irregularidade de competitividade. 

j) Princípio da Economicidade: Do mesmo modo que os princípios já relatados, tal 

princípio revela-se de grande importância no processo de compras públicas sustentáveis em 

que grande parte das críticas consiste no alto valor dos produtos e serviços sustentáveis 

aplicados pelos participantes, mostrando-se contrário ao princípio da economicidade e da 

seleção da proposta mais vantajosa.  
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Não obstante, conforme já assentado em momento anterior, a melhor proposta para 

Administração Pública não trata necessariamente daquela que possui o menor preço, mas sim, 

a que enseja menor custo aos cofres públicos diante daquelas que estejam em conformidade 

com as especificações solicitadas pelo administrador como preço, a qualidade e o 

desempenho do produto ou serviço prestado, objetivando atender o interesse público. Nesse 

sentido, Barroso Filho considera que a proposta mais vantajosa deve ter consistência em 

aspectos econômicos, ambientais e sociais “[...] provocando releitura do instituto de licitação, 

ao conferir, gradativamente, também natureza extraeconômica nas finalidades do 

procedimento licitatório” (BARROSO FILHO, 2012, p. 84). 

Para Beatriz Almeida (2011, p. 11), a Administração Pública não deve levar apenas 

em consideração o valor econômico dos bens ou serviços a serem contratados, mas também a 

“[...] sua durabilidade, sua eficiência energética, seu impacto no meio ambiente, o volume de 

resíduo que produzem, dentre outros fatores”. Para tanto, faz-se necessário que a 

Administração Pública estimule a inserção de critérios sustentáveis na especificação dos 

objetos comprados, de modo a provocar uma mudança nos níveis de consumo e na forma de 

comprar do setor público, com o objetivo de alcançar a vantajosidade das propostas.  

Por sua vez, se for verificado que o preço dos produtos ou serviços sustentáveis estão 

muito além do orçamento público, deve-se optar pela proposta em favor da manutenção do 

equilíbrio das contas públicas, indispensável para uma administração de sucesso. Conforme 

explica Aline Cypreste: 

 

A inserção de critérios ecológicos não deve ser realizada a qualquer custo, compete 

à Administração Pública, ponderar o custo benefício do bem ou serviço a ser 

contratado, para então decidir qual é a melhor opção dentro de suas possibilidades 

financeiras. Assim, a inclusão dos requisitos socioambientais deve ser previamente 

avaliada, devidamente motivada, realizada de maneira clara e objetiva, e não deve 

ser efetuada em qualquer etapa do procedimento licitatório. Existe um momento 

adequado no certame no qual o gestor público deverá optar pelo bem ou serviço 

sustentável. (CYPRESTE, 2013, p.48). 

 

Quanto mais se utilizar critérios socioambientais nas contratações, mais rápida será a 

forma de adaptação dos participantes no processo de compras públicas que com a ampliação 

na demanda por produtos e serviços sustentáveis gerados, seus preços tendem a se equiparar 

com a aplicação efetiva das exigências ecológicas junto ao mercado em prol da 

sustentabilidade, tanto na produção como no consumo’’ (CYPRESTE, 2013, p.47). 

Além disso, verifica-se que os produtos sustentáveis demandam custos de uso, de 

manutenção e de descarte menores e são capazes de proporcionar maior economia em longo 
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prazo e redução do impacto ambiental. Portanto, é mais viável pagar um valor maior por 

produtos e serviços no presente do que ter que dispender de valores maiores na tentativa de 

solucionar futuros passivos ambientais e implantar práticas sustentáveis posteriormente. 

k) Princípio da Razoabilidade: De acordo com este princípio, a Administração 

Pública deve exercer suas atividades de modo racional, equilibrado e coerente, de forma que 

as compras públicas sustentáveis não sejam realizadas a qualquer custo.  

Assim, ao definir os objetos que irão constar nas compras públicas, deve-se levar em 

consideração a conveniência e a oportunidade dos atos, que serão motivados, no intuito de se 

buscar produtos ou serviços que sejam menos impactantes ao meio ambiente a fim de se 

alcançar maior eficiência ambiental nas contratações públicas, e ao mesmo tempo, não 

demande custos excessivos aos cofres públicos, sem restringir a competitividade no certame. 

Com isso, a preservação do meio ambiente, figura como mais um dos elementos que 

devem ser considerados na tomada de decisão dos agentes públicos, que devem analisa-la 

juntamente com os demais elementos.  

l) Princípio do Desenvolvimento Sustentável: Conforme relatado no capítulo 

anterior, o conceito de desenvolvimento sustentável refere-se ao desenvolvimento que visa à 

satisfação das necessidades presentes, sem que a capacidade das gerações futuras de suprir 

suas próprias necessidades seja comprometida.  

No caso do objeto da pesquisa, o “desenvolvimento nacional sustentável” foi 

instituído na Lei n° 8.666/1993 por meio da Lei n° 12.349, de 15 de dezembro de 2010. Desde 

então, a Administração Pública tem a obrigação de sempre levar em consideração a presença 

deste princípio nos certames de compras públicas, o qual também aparece como novo objetivo 

de acordo com a redação do artigo 3º, caput, da Lei Nacional de Licitações. Com isso, 

 

A nova redação dada pela Lei n. 12.349/2010 ao art. 3º da Lei n. 8.666/93 pôs fim à 

discussão sobre a possibilidade de inclusão de critérios de sustentabilidade nas 

licitações públicas. Encontra-se, assim, superada a etapa inicial na qual se discutia 

sobre a viabilidade de incluir esse viés nos procedimentos licitatórios objetivando as 

compras públicas, uma vez que a alteração normativa trouxe segurança para que o 

Administrador Público planeje suas contratações de forma sustentável. (SOUZA, 

2014, p. 99). 

 

Assim, o desenvolvimento nacional sustentável faz com que sejam estabelecidos 

critérios ambientais como requisito para o aceite de propostas, viabilizando a contratação com 

o ente público, possibilitando dessa forma a eliminação ou redução das formas de consumo e 

produção insustentáveis dos recursos naturais.  
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O objetivo da licitação se cingia, portanto, ao tratamento isonômico dos interessados 

a contratar com a Administração e à obtenção da proposta mais vantajosa. Em 

alteração textual ocorrida em 2010, considerando deliberação ocorrida no Congresso 

Nacional referente ao projeto de lei de conversão da Medida Provisória n.º 

495/2010, foi inserida uma importante modificação nessa seara: a inserção, como 

novo objetivo, do desenvolvimento nacional sustentável.  

[...] 

Com essa providência, a licitação, que se estabelecera como mero mecanismo de 

contratação pública, passou a ser adotada como ferramenta de alavancagem do 

desenvolvimento sustentável. E mais: instituiu-se nesse momento o marco legal das 

licitações sustentáveis no País. (BITTENCOURT, 2014, p. 24-26). 

 

Portanto, a Administração Pública através dos agentes públicos, deve estar atenta 

para importância das compras públicas sustentáveis como um dos mecanismos que 

proporcionam o desenvolvimento sustentável tanto no setor público, como no setor privado a 

partir de uma mudança nos padrões de produção e consumo. 

Apresentadas as regras básicas bem como os princípios referentes às compras 

públicas sustentáveis, passa-se a analisar na sequência as suas fases procedimentais, uma vez 

que as compras públicas passam por vários procedimentos, para que se alcançar a proposta 

mais vantajosa para Administração Pública e consequentemente para um meio ambiente sadio 

e ecologicamente equilibrado. 

 

3.3 Tipos de Compras Públicas 

 

Os ‘‘tipos’’ de compras públicas demonstram a forma pela qual as propostas 

realizadas pelos interessados serão analisadas e julgadas, diferentemente das ‘‘modalidades’’ 

de compras públicas que indicam as características e o procedimento do certame. 

A definição de cada tipo de compra pública produz resultados diferentes sobre o 

julgamento das propostas bem como sobre todo o procedimento que será realizado. 

De acordo com o artigo 45 da Lei n° 8.666/93, existem quatro tipos de compras 

públicas, exceto, para modalidade concorrência, quais seja: menor preço, melhor técnica, 

técnica e preço, e por fim, maior lance ou oferta. Referidos tipos são taxativos, ou seja, não há 

a possibilidade de análise de critérios de julgamento que não sejam os enquadrados em uma 

das espécies relacionadas no art. 45. 

Assim, o tipo de compra pública denominada ‘‘menor preço’’ estabelece que a 

proposta mais vantajosa para Administração Pública é aquela que está de acordo com as 

características descritas no edital ou convite, e que possui um custo menor para o Estado. 
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Neste tipo de compra pública, há 02 (duas) fases (fase de habilitação e fase de 

abertura de propostas de preços) analisando-se apenas o preço como principal fator de 

julgamento, nas compras e serviços de modo geral.  

Por conseguinte, a ‘‘melhor técnica’’ ou ‘‘técnica e preço’’, são tipos de compras 

públicas em que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública é determinada 

segundo de ordem técnica. Nesse passo, são utilizadas conforme o art. 46 da Lei n° 8.666/93: 

 

Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados 

exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em 

especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 

gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 

elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 

ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior. (BRASIL, 1993). 

 

Desse modo, servem exclusivamente para contratação de serviços de natureza 

predominantemente intelectual e o edital dispõe o preço máximo que a Administração Pública 

poderá pagar, havendo 03 (três) fases durante a sua realização (Habilitação; Propostas 

Técnicas; Propostas de Preços). Veja-se que para escolha do tipo ‘‘técnica e preço’’ há uma 

ponderação média, levando-se em consideração as notas obtidas nas propostas de preços e de 

técnica, sendo obrigatória também na contratação de bens e serviços de informática, nas 

modalidades de tomada de preços e concorrência. 

Por fim, o tipo de compra pública qualificado com ‘‘maior lance ou oferta’’, ocorre 

nos casos de alienação de bens ou de concessão de direito real de uso, em que se faz 

necessário o recebimento de um valor maior para os bens e serviços a serem vendidos ou 

colocados à disposição de terceiros por parte da Administração Pública. 

Para a realização deste tipo de compra pública, o edital deverá conter um valor 

mínimo para o início da sessão de lances, obtido através de uma avaliação prévia do objeto, 

feito pela própria Administração Pública, com intuito de balizar a oferta dos interessados. 

Nas alienações de bens, normalmente os lances são oferecidos de modo verbal, e 

geralmente isto ocorre em sessão pública com data, horário e local, definidos com 

antecedência no edital. 

Já as concessões de direito real de uso, ocorrem normalmente com a apresentação de 

proposta escrita com o lance ofertado. 

Fato é que independentemente da determinação dos tipos de compras públicas, todos 

objetivam a obtenção da proposta mais vantajosa para Administração Pública e, 

consequentemente, para o interesse público. 
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3.4 As Compras Públicas Sustentáveis e suas Fases Procedimentais 

 

Em regra, o procedimento para a realização das compras públicas se divide em fase 

interna e fase externa, havendo em algumas hipóteses previstas em lei (dispensa e 

inexigibilidade) apenas a fase interna. 

A fase interna, que também é chamada de fase preparatória, ocorre em momento 

anterior à publicação do edital, sendo composta por procedimentos formais, como exemplo, a 

elaboração do edital e do instrumento convocatório para aprovação, definição do tipo e 

modalidade de compra pública bem como é feita a identificação dos bens ou serviços que irão 

atender à demanda da Administração Pública. 

Esta fase tem início com a requisição ou solicitação (administrativa) do gestor 

público para a necessidade de compra de determinado bem ou realização de obras ou serviços, 

iniciando-se o processo de compras públicas com a presença de vários procedimentos internos 

que culminam no edital ou convite. Assim, na requisição ou solicitação deverão constar: 

especificação do objeto, valor obtido através de pesquisa de preço no mercado e elaboração 

do termo de referência.  

Após análise desses procedimentos pela Comissão Permanente29, o gestor público 

autorizará a contratação e definirá a modalidade de compra pública para encaminhamento ao 

Departamento Financeiro que indicará a dotação orçamentária pela qual será dada a despesa, e 

ao Departamento Jurídico, que elaborará a minuta do edital para verificar alguma 

afronta a Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações) e demais legislações correlatas. 

Havendo aprovação da minuta, o edital será elaborado e publicado no Diário Oficial, 

encerrando-se a fase interna de compras públicas, e dando-se início à fase externa do certame. 

A respeito da fase interna, Edimur Faria pontua que: 

 

A fase interna da licitação é fundamental no procedimento. Entretanto, nem sempre 

se lhe dá o destaque e a importância que merece. A inobservância ou negligência de 

formalidades prescritas na lei e regulamento pode conduzir ao fracasso do certame, 

abortando-o no curso de sua formação. (FARIA, 2007, p. 35). 

 

Após a publicação do edital, inicia-se a fase externa do processo de compra pública, 

o qual se inclui os interessados em realizar contratos com a Administração Pública nos 

                                                 
29 É a responsável por receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às compras 

públicas e ao cadastramento dos proponentes interessados. 
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procedimentos. Nesta fase, é possível verificar a presença de subfases que podem ser 

alteradas de acordo com a modalidade de compra pública que será utilizada.  

São basicamente subfases da fase externa: a publicação do instrumento convocatório, 

a habilitação, a classificação, o julgamento, a homologação e a adjudicação. 

A publicação do instrumento convocatório refere-se à forma de divulgação da 

existência da compra pública para conhecimento dos interessados e de toda sociedade. A 

Habilitação, conforme exposto no início do tópico, diz respeito à idoneidade e capacidade dos 

proponentes para exercer direitos e contrair obrigações com a Administração Pública através 

dos documentos elencados nos arts. 27 a 31 da Lei 8666/93. A classificação é realizada em 

momento anterior ao julgamento, com a avaliação das propostas apresentadas pelos 

proponentes habilitados para que seja conferida a viabilidade e/ou execução da contratação, 

bem como a correspondência da proposta com o instrumento convocatório. Já o julgamento, 

ocorre com base em critérios práticos presentes no ato convocatório (edital ou carta convite) e 

Lei n° 8.666/93 em seus arts. 43, 44 e 45. Cada tipo de compra pública demanda a realização 

de um julgamento, havendo tipos de licitação apenas para atingir a finalidade do julgamento 

das propostas. Assim, o artigo 45 da Lei n° 8.666/93 dispõe que: 

 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão dlicitação o

u o e responsável pelo convite realizá-

lo em conformidade com ostipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos 

no ato convocatório ede acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de ma

neira apossibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

§ 1 Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto namodalidade c

oncurso: 

I - a de menor preço -

 quando o critério de seleção da proposta mais vantajosapara a Administração deter

minar que será vencedor o licitante que apresentar aproposta de acordo com as espec

ificações do edital ou convite e ofertar o menorpreço; 

II - a de melhor técnica; 

III - a de técnica e preço. 

IV - a de maior lance ou oferta -

 nos casos de alienação de bens ou concessãode direito real de uso. (BRASIL, 1993).  

 

Definida a colocação de cada participante, aquele com melhor proposta torna-se o 

vencedor do certame. 

Em seguida é realizada a Homologação, que consiste na verificação da procedência 

do procedimento para averiguar se o mesmo foi realizado conforme os ditames legais, 

havendo a possibilidade de ser aprovado ou reprovado (revogação ou anulação) caso seja 

constatado algum vício de ilegalidade. Se o procedimento for aprovado ocorrerá a 

Homologação.  
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O art. 43 da Lei n° 8.666/93 trata desta etapa: 

 

Art. 43 A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: [...] IV - verificação da conformidade de cada proposta com os 

requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou 

fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de 

registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de 

julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis [...]. (BRASIL, 1993). 

 

Por fim, é feita a Adjudicação, que é o último ato do procedimento de compras 

públicas, o qual a autoridade que realizou a Homologação, declara oficialmente qual foi o 

objeto e o vencedor, convocando-o posteriormente para assinatura do contrato administrativo.   

 

3.4.1 Melhor fase das compras públicas para inclusão dos critérios ambientais 

 

As compras públicas sustentáveis são utilizadas pela Administração Pública como 

instrumento de incentivo ao desenvolvimento com sustentabilidade, de forma que os agentes 

econômicos privados sejam induzidos a produzir bens e serviços, que contenham requisitos 

ambientais. Nesse sentido, mostra-se oportuno discorrer sobre a melhor fase para a 

Administração Pública optar por um bem, obra ou serviço sustentável. 

Para Vanessa Guimarães e Marinella Araújo (2010, p.19), ‘‘a licitação sustentável 

deverá ser aplicada em todas as fases do processo’’. Por seu turno Beatriz Almeida (2011, p. 

26), considera que ‘‘a opção pela licitação sustentável não deve ser feita no momento do 

julgamento das propostas, mas durante o planejamento e a elaboração do edital, quando a 

Administração deverá especificar expressamente que o certame se destinará’’. Já Carlos 

Eduardo Costa (2011, p. 25) considera que ‘‘a inclusão do aspecto ambiental não deve ser 

realizada como condição de habilitação do certame, mas sim, na correta e motivada 

especificação do objeto’’. 

Os três principais procedimentos para inclusão de critérios ambientais nas compras 

públicas são a Habilitação, a Proposta Comercial e, em determinados casos específicos, a 

Proposta Técnica. Assim, passa-se a analisar a aplicação de critérios ambientais em todas as 

fases supramencionadas. 

A fase de habilitação serve para os proponentes demonstrarem que possuem 

capacidade e preenchem requisitos30 para assumir obrigações com a Administração Pública, 

                                                 
30 São requisitos de acordo com o art. 27 da Lei n° 8.666/1993: I - habilitação jurídica; II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; IV – regularidade fiscal e trabalhista. 
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através da apresentação de documentações de habilitação compatíveis com o ramo do objeto 

licitado. Assim, para contratar com a Administração todos os proponentes devem passar pela 

fase de habilitação, exceto nos casos de dispensa previstos em lei. 

Observa-se dessa forma que há formas de dispensa ou redução da quantidade de 

documentos a serem apresentados na fase de habilitação. A dispensa total ou parcial dos 

documentos poderá ocorrer nos casos de convite, leilão, concurso ou de fornecimento de bens 

para pronta entrega. Já a redução de documentos se dará quando houver permissão de sua 

substituição por certificado de registro cadastral expedido por órgão administrativo, desde que 

previsto no edital.  

Entende-se que na fase de habilitação já é possível exigir documentos ou 

certificações31 que demonstrem a preocupação dos participantes com a qualidade ambiental 

nos processos de produção. Lilian Souza (2014, p. 107), também pensa assim e explica que 

“os requisitos de habilitação nas licitações públicas encontram previsão nos artigos 28, V, e 

30, IV, da Lei n.º 8.666/93, que respaldam as exigências de caráter socioambiental na 

licitação como requisitos específicos ou de obrigações contratuais próprias”. 

Entretanto, grande parte da doutrina tem se posicionado ao contrário, de forma 

restritiva, pois considera que o rol de documentos para habilitação descrito nos artigos 27 a 31 

da Lei n° 8.666/1993, é claro e taxativo, não sendo possível a inclusão de outros elementos, 

que poderá ocorrer somente por meio de alteração legislativa32. Nesta linha de raciocínio, 

Eduardo Bim (2011, p. 195) considera que os requisitos de habilitação, previstos nos artigos 

27 a 31 da Lei n° 8.666/93, ‘‘são interpretados de forma restritiva pela jurisprudência, sendo 

admitidos somente com o fito de garantir o cumprimento da obrigação pelo contratado, razão 

pela qual não haveria possibilidade legal de incluir-se, nesta fase, critérios ambientais’’. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem caminhado com este entendimento ao 

rebater a inserção de critérios e requisitos ambientais, bem como a inserção de certificações 

na fase de habilitação do certame de compras públicas.  

Nesse sentido, o Acórdão nº 122/2012, Plenário, aponta que: 

 

26. A exigência de que a empresa deve comprovar que adota medidas para evitar o 

desperdício de água tratada (item 10.7.1.4 do edital) está prevista no art. 6º, II, da IN 

                                                 
31 A Certificação Ambiental é conferida aqueles que se preocupam com a qualidade ambiental nos processos de 

produção, levando em consideração todas as etapas de produção, transporte e comercialização, respeitando os 

dispositivos legais referentes às questões ambientais, bem como apresentam determinados procedimentos 

exigidos pelo órgão certificador. 
32 Também há autores, dentre eles Marçal Justen Filho (2012, p. 540-541), que consideram que o rol é numerus 

clausus, limitando-se a: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; 

regularidade fiscal e trabalhista. 



77 
 

 

36 MPOG/SLTI n. 1/2010. No entanto, essa prática de sustentabilidade deve ser 

exigida durante a execução dos serviços. Logo, não pode ser usada como 

condição para habilitação técnica da licitante [...]. 27. A exigência de que a 

empresa comprovasse a realização de programa interno de treinamento e programa 

de coleta seletiva do papel para reciclagem (subitem 10.7.1.2 do edital), pode ser 

feita com base no art. 6º, V, da IN MPOG/SLTI n. 1/2010. Contudo, tal como nas 

situações anteriormente analisadas, acompanho a conclusão da unidade técnica de 

que a exigência de comprovação do aludido treinamento, como condição de 

habilitação técnica, está em desacordo com a IN, que estipula a realização desse 

programa nos três primeiros meses de execução contratual. (grifos nossos). 

 

Não obstante, observa-se que na fase de habilitação pretende-se apenas verificar se 

os participantes preenchem certos requisitos para o certame, não se podendo impedir 

fornecedores ou prestadores de serviços de incluírem propostas com critérios sustentáveis no 

processo de compras públicas, de forma a restringir a participação de interessados e reduzir a 

competitividade. Contudo, apesar do artigo 3° da Lei n° 8.666/1993, considerar o 

desenvolvimento nacional sustentável como parte fundamental do processo licitatório, ainda 

não há um dispositivo legal que inclua a inserção de requisitos ambientais na fase de 

habilitação, sendo considerado por muitos como o momento ideal, a parte das especificações 

do objeto (termo de referência) durante a formulação do edital visando o julgamento objetivo 

das propostas.  

Esse é o posicionamento de Hamilton Coelho (2014, p. 82), ao dizer que as compras 

públicas sustentáveis ocorrem com a fixação, no edital, de critérios e especificações 

ambientais, de acordo, segundo o autor, com a legislação de regência, sendo função do 

administrador “formular especificações técnicas mínimas que todos os licitantes devem 

obedecer e cumprir por ocasião do fornecimento de bens ou da execução de serviços”. 

O que se pode inferir, é que a inserção de critérios ambientais tanto na fase de 

habilitação, quanto na fase da proposta comercial, poderá ocasionar uma redução de 

interessados em participar do processo de compras públicas, o que consequentemente 

prejudicará a competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa. Nesse ponto, já 

manifestou o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o mandado de segurança 5.606 – DF – 

(98.0002224-4), e decidir que as regras do edital de procedimento de compras públicas devem 

possibilitar o maior número de participantes possível, de forma que se encontre, entre várias 

propostas, a mais vantajosa para Administração Pública. 

Vinicius Ramos aponta a diferença entre a exigência de critérios ambientais na fase 

habilitação e na fase da proposta comercial: 

 

[...] No primeiro caso, a oferta do proponente sequer será conhecida. Ou porque, 

ciente das exigências habilitatórias e não tendo como atendê-las, o interessado opta 
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por não participar da disputa; ou porque, tendo apresentado sua documentação, com 

ausência daqueles documentos relacionados aos requisitos ambientais, será ele 

excluído do certame já na primeira fase (habilitação). No segundo caso, ou seja, 

quando a inserção de requisitos ambientais integrar a fase comercial por meio da 

especificação do objeto, poderá o interessado deixar de participar (por constatar que 

não atende àquela especificação) ou, participando mesmo assim, presenciar a 

desclassificação de sua proposta pela Administração, em razão do desatendimento 

aos requisitos ambientais fixados no edital. (RAMOS, 2015, p.38). 

 

Nesse ponto, se fossem reconhecidas somente aquelas propostas que estejam de 

acordo com os critérios de sustentabilidade constantes no termo de referência (especificação 

do objeto), qual a razão de já não reconhecer a avaliação de tais critérios na fase de 

habilitação? Para Carvalho Filho (2014, p. 249) a resposta é que “a Administração não pode 

adotar medidas ou criar regras que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo da licitação”, e a inclusão dos critérios na fase da proposta ampliará a 

competividade. Contudo, tal assertiva não se mostra adequada eis que a admissão dos critérios 

ambientais nas especificações do objeto é capaz de provocar o mesmo efeito que a inclusão de 

tais critérios na documentação de habilitação, qual seja, o afastamento de potenciais 

interessados em participar do certame de compras públicas.  

Por outro lado, considera-se que o mais importante, é não haver a ausência de 

critérios ambientais em uma dessas fases, pois é possível observar que muitos gestores 

veteranos nas compras, se sentem temerosos e inseguros tecnicamente, para implementar a 

sustentabilidade nas aquisições e contratações.  

Assim, é imprescindível que a Administração Pública, por meio de seus gestores, 

faça um planejamento adequado, para definir com antecedência no edital, as especificações 

técnicas do objeto, a finalidade dos produtos ou serviços, e principalmente as características 

sustentáveis com critérios ambientais que deverão ser atendidas, além das demais 

especificações pertinentes.  

Nesse caso, a especificação do objeto também poderá ser utilizada para inserção de 

critérios ambientais, claros e objetivos, passíveis de verificação, devendo ser devidamente 

motivada, no intuito de se evitar discriminações desvinculadas do objeto das compras 

públicas, bem como possíveis direcionamentos e requisitos desproporcionais com as 

necessidades da Administração Pública. Com isso, no momento do julgamento das propostas, 

é possível desclassificar aquelas que apesar de terem o valor mais baixo, não correspondem as 

reais necessidades da Administração Pública. 

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o mandado de segurança 5.606 – 

DF – (98.0002224-4), decidiu que as regras do edital de procedimento de compras públicas 
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devem possibilitar o maior número de participantes possível para concorrerem, de forma que 

se encontre, entre várias propostas, a mais vantajosa para Administração Pública. 

Por fim, a fase da Proposta Técnica, diz respeito à escolha da proposta levando-se em 

consideração a demonstração de aspectos técnicos de avaliação. 

O artigo 46, caput, da Lei n° 8.666/93 dispõe que a utilização do tipo técnica e preço 

e melhor técnica está adstrita aos “serviços de natureza predominantemente intelectual”.  

Por sua vez, o §3º do referido artigo estabelece que, de forma excepcional, mediante 

justificativa da autoridade competente, o tipo de ‘’melhor técnica’’ poderá ser utilizado para a 

aquisição de bens, exatamente “nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções 

alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, 

produtividade, rendimento e durabilidade”. 

Nota-se, com isso, que a implantação das compra públicas sustentáveis em certames 

do tipo ‘‘melhor técnica’’ é possível e juridicamente segura.  

Por meio delas, é possível ‘‘atribuir determinada pontuação técnica – devidamente 

indicada no instrumento convocatório – àqueles proponentes que atenderem a certos critérios 

de sustentabilidade, tanto em relação ao produto ou serviço licitado, quanto em relação a seu 

processo produtivo’’ (RAMOS, 2015, p. 42).  

Esse também tem sido o posicionamento do Tribunal de Contas da União, que ao 

refutar a possibilidade de se exigir certificados e outras comprovações ambientais na fase de 

Habilitação, tem permitido a sua inclusão no caso da Proposta Técnica, conforme se oserva no 

Acórdão n.º 304/2006: 

 

Preliminarmente, deve ser esclarecido que a jurisprudência deste Tribunal tem 

considerado ilegal a exigência de certificação da série ISO 9000 como requisito de 

habilitação em procedimentos licitatórios, mas tem aceito a possibilidade da sua 

previsão no edital como critério de pontuação (Decisões Plenárias 408/96, 20/98 e 

140/99; Acórdãos 124/2002, 1937/2003 e 330/2005, todos do Plenário). 

 

Portanto, valendo-se da Proposta Técnica, em que os critérios de avaliação técnica 

vincular-se-iam a critérios ambientais relacionados com a sustentabilidade, a Administração 

Pública não estará limitando a participação de proponentes interessados no certame, havendo 

competitividade, permitindo conjuntamente a oportunidade de se valorar propostas que 

ofereçam produtos ou serviços sustentáveis. 
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3.4.2 Critério Ambiental Como Desempate 

 

Após averiguar a condição dos proponentes que atenderam os requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório, a Administração Pública elabora uma lista 

classificação das propostas, colocando aquelas com melhores desempenhos em primeiro 

plano na ordem. 

Havendo empate entre duas ou mais propostas em igualdade de condições, o §2° do 

art. 45 da Lei n° 8.666/93 estabelece que, inicialmente, como critério de desempate, será 

assegurada preferência, aos bens e serviços produzidos no país (inciso II do art. 3° da Lei n° 

8.666/93), em detrimento aos importados.  

Sucessivamente, dá-se preferencia aos bens ou serviços produzidos ou prestados por 

empresas brasileiras (inciso IV do art. 3° da Lei n° 8.666/93) o qual perdeu sua eficácia em 

virtude da Emenda Constitucional 6/95, que revogou o art. 171 da Constituição Federal, que 

tratava da definição de empresa brasileira; produzidos ou prestados por empresas que 

invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País (inciso IV do art. 3° da Lei 

n° 8.666/93); e produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação (inciso V 

do art. 3° da Lei n° 8.666/93) (BRASIL, 1993). 

Caso não se verifique as referidas hipóteses, e persistindo o empate, a classificação 

ocorrerá obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, com a convocação dos interessados. 

Entretanto existem ressalvas quando se fala da participação de microempresas ou empresas de 

pequeno porte. Neste caso, a Lei Complementar n° 123/2006 disciplinou a matéria, dispondo 

em seu artigo 44 que ‘‘nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte’’ (BRASIL, 2006). 

Em vista disso, é feita uma análise das propostas e dada nova oportunidade para a 

microempresa ou empresa de pequeno apresentar sua respectiva proposta.  

Caso essa nova proposta seja igual ou aproximada, pelo menos 10% no entendimento 

do autor, da proposta originalmente vencedora, será firmado contrato com a microempresa ou 

empresa de pequeno porte. Assim, pequenas empresas que possuem dificuldade em competir, 

mormente em relação aos preços, pelo baixo volume de venda, terão um incentivo maior para 

disputar com outras empresas de grande porte, amenizando-se a diferença entre os 

proponentes. 
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Conforme exposto no tópico anterior, no caso das compras públicas sustentáveis, a 

inclusão dos critérios ambientais pode ocorrer em diversos momentos (Habilitação, Proposta 

Comercial com a especificação do objeto e delimitação dos atributos sustentáveis, e Proposta 

Técnica), mas observou-se que em um mesmo certame, proponentes que possuem como 

características a apresentação de produtos ou serviços sustentáveis dificilmente irão competir 

em igualdade com proponentes tradicionais, seja pelo preço ou pela qualificação dos produtos 

e serviços.  

Logo, as compras públicas sustentáveis acabam por limitar as contratações públicas 

induzindo-as a requerer apenas bens e serviços ambientalmente corretos, o que de certa 

forma, poderá dificultar a averiguação da proposta mais vantajosa, já que a Administração 

Pública não irá analisar os preços dos produtos não sustentáveis e consequentemente não 

constatará o custo benefício da contratação. 

Diante disso, o ideal é que tanto proponentes sustentáveis quanto proponentes 

tradicionais disputem em condições de igualdade com seus produtos e serviços, e na 

eventualidade de um empate, a sustentabilidade seja utilizada como forma de desempate, 

saindo vitorioso aquele que adotou critérios ambientais no objeto da compra pública, 

permitindo-se com isso a avaliação do custo-benefício da contratação. 

Tal fato poderia ocorrer se houvesse uma previsão legal, do modo como acontece 

com as microempresas e empresas de pequeno porte, através da Lei Complementar n° 123/ 

2006, porém, o ordenamento ainda carece desse dispositivo. 

Visando preencher essa lacuna, o Projeto de Lei do Senado (PLS 25/2007) procurou 

tratar da questão a fim de determinar a aplicação de critérios de sustentabilidade ambiental às 

compras públicas promovidas pelo Poder Público. Em sua redação procurou-se incluir ao §2° 

do art. 3° da Lei 8.666/93 como critério de desempate, possuidores de certificação ambiental, 

emitida por entidade com competência reconhecida pelo órgão federal de metrologia, 

normalização e qualidade industrial, ou seja, aqueles que tiverem o certificado de 

sustentabilidade ambiental terão vantagem no processo de compra pública em caso de empate.  

O Projeto de Lei ainda foi estabelecido que os proponentes em processo de compras 

públicas deveriam ter domínio de técnicas específicas de conservação sempre que a obra, o 

serviço ou o produto envolverem potencial dano à biodiversidade e ao ecossistema.  

Igualmente, o substitutivo ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 252/2013, aprovado 

recentemente pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 

Controle (CMA), prevê a preferência em processo de compras públicas por produtos 

fabricados de acordo com padrões de sustentabilidade ambiental em que é avaliado o seu ciclo 
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de vida, desde a obtenção das matérias-primas e insumos, passando pelo processo produtivo, 

consumo e descarte final.  

Há ainda o Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013, que visa instituir normas para 

as licitações e contratações públicas, que se convertido em lei, tornar-se-á a nova norma geral 

sobre licitações e contratos administrativos. Em diversos pontos, o Projeto de Lei aborda a 

promoção do Desenvolvimento Sustentável como um dos objetivos das Compras Públicas e 

traz importantes dispositivos com intuito de criar estímulos (que podem ou não surtir os 

efeitos desejados) nos contratados para cumprirem critérios ambientais na execução das obras 

e outros serviços. 

Na prática, os projetos procuram um modo de definir critérios ambientais para as 

compras e contratações realizadas pela Administração Pública, dando prioridade à compra de 

produtos que atendam aos critérios de sustentabilidade. São exemplos de métodos que podem 

ser utilizados: reciclagem de produtos, a utilização de insumos produzidos ou extraídos com 

sustentabilidade; geração de menor quantidade de resíduos, dentre outros. 

Estes projetos seguem em discussão e demonstram um avanço na construção do 

desenvolvimento sustentável e poderosos instrumentos de indução empresarial ao promover a 

conscientização das empresas, no sentido de incentivar a busca pela certificação ambiental e 

pela sustentabilidade ambiental no desempenho de suas atividades, sendo privilegiadas 

aquelas que colaboram com o equilíbrio ambiental. 

Diante disso, o exemplo das microempresas e empresas de pequeno porte pode ser 

utilizado para demonstrar a viabilidade da participação de empresas sustentáveis nos 

processos de compras públicas, tendo em vista que geralmente possuem preços maiores do 

que os tradicionais. Quanto ao Projeto de Lei e o substitutivo, como ainda são apenas 

projetos, não há obrigatoriedade para o seu cumprimento e a Administração Pública em sua 

atuação tem o dever de observar o princípio da legalidade. Portanto, por mais benéficas e 

isonômicas que possam parecer para o meio ambiente e a sociedade, as referidas práticas não 

poderão utilizadas até que haja uma previsão legal. 

No próximo tópico, serão retratadas as modalidades de compras públicas, 

estabelecidas na Lei n° 8.666/1993, que é o meio de condução dos processos administrativos 

de compras públicas, obedecendo-se aos parâmetros legais. 
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3.5 Modalidades de Compras Públicas 

 

A Lei n° 8.666/93 apresenta diversas formas de regular o procedimento de compras 

públicas, denominadas modalidades, que possuem características próprias e são destinadas a 

determinados tipos de contratação. De acordo com Diógenes Gasparini:  

 

A licitação é gênero e suas modalidades são espécies de licitação, que são definidas 

segundo um parâmetro de grandeza e importância, de acordo com o valor estimado 

da contratação e a definição do objeto que se quer contratar, implicando, assim, 

maiores exigências e garantias, tanto à Administração, quanto aos interessados, além 

do prolongamento de prazos de publicidade. (GASPARINI, 2009, p.551). 

 

Assim, a Lei n° 8.666/93 estabelece em seu art. 22 cinco modalidades de compras 

públicas, quais sejam: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão.  

Somadas a estas modalidades tem-se o Pregão para a aquisição de bens e serviços 

comuns, modalidade de compra pública instituída pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Com intuito de aumentar a concorrência dos processos, posteriormente o Decreto n° 5.450/05 

regulamentou o pregão na forma eletrônica. E em 04 de agosto de 2011 foi estabelecido o 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). 

Marçal Justen Filho (2012, p. 292-293) ensina que referidas modalidades podem 

‘‘diferenciar-se entre si pela complexidade inerente à variação de suas fases (divulgação, 

proposição e habilitação), também com diferenças em seus julgamentos, variações que 

decorrem das especificidades e da complexidade dos objetos a serem contratados’’. 

A concorrência constitui a modalidade de compra pública em que é admitida a 

participação de quaisquer interessados que preenchem, na fase inicial de habilitação 

preliminar, as condições mínimas de qualificação exigidas no edital para a execução do 

objeto, garantindo-se publicidade (art. 22, §1° da Lei n° 8.666/93). Dessa forma, duas 

características marcam a modalidade de concorrência: primeiro o formalismo, motivo pelo 

qual há uma fase de habilitação em que se observam as condições dos interessados em 

participar do certame; e publicidade, como forma de levar informações acerca do certame ao 

conhecimento de todos para que haja o maior número de interessados (Art. 21, § 2º, I, “b”, e 

II, “a”, da Lei Licitaória). Não há exigência de prévio cadastro para participação. 

É destinada a contratações de grande vulto como obras e serviços de engenharia cujo 

valor estimado seja acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e na 

contratação de serviços ou aquisições de bens cuja estimativa seja superior a R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinquenta mil reais), conforme dispõe a referida lei (BRASIL, 1993). 
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Já a tomada de preços é a modalidade realizada entre interessados devidamente 

cadastrados ou habilitados que comprovem possuir a todas as condições exigidas para 

cadastramento prévio que será realizado até o terceiro dia anterior à data da abertura das 

propostas (art. 22, §2° da Lei n° 8.666/93). Cuida-se de procedimento mais simples que o da 

concorrência, para contratos de vulto médio, sendo necessária a publicidade e prévia 

qualificação dos interessados que irão descrever os bens e serviços que pretendem fornecer. 

A Tomada de Preços será aplicada na contratação de obras e serviços de engenharia 

cujo valor estimado seja de até R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e para 

compras e serviços, cuja estimativa de preço seja de até R$ 650.000,00 (seiscentos e 

cinquenta mil reais) (BRASIL, 1993). 

A modalidade convite é o procedimento mais simples dentre as modalidades de 

compras públicas. Está disposta no art. 22, §3° da Lei n° 8.666/93 prevendo apenas a afixação 

do instrumento convocatório em local apropriado: 

 

Art.22 [...] 

§3°  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 

seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 

(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 

instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas. (BRASIL, 1993). 

 

Devido à rapidez que se processa, o Convite é a modalidade mais utilizada, que 

ocorre inicialmente com envio de carta-convite convocando os interessados para o certame. 

Caso não haja nenhum interessado, a Administração Pública poderá dispensar novo processo, 

se houver interessado em contratar nas mesmas condições do processo inicial.  

José Barnabé de Souza destaca as características da modalidade Convite: 

 

Observa-se que o convite pode ser considerado um edital resumido ou ato 

convocatório, devendo conter uma disciplina mínima do certame. São suas 

características: a) destinar-se a contratos de pequeno valor; b) exigir, no mínimo três 

interessados, escolhidos pela Administração Pública licitante; c) facultar a 

participação de cadastrados que manifestarem interesse com a antecedência de até 

vinte e quatro horas da apresentação das propostas; d) presumir a habilitação dos 

interessados escolhidos; e) inexigir publicidade no jornal oficial. (SOUZA, 2012, p. 

28). 

 

Por fim, nota-se que o Convite pode ser adotado para compras ‘‘com valor até 

R$80.000 (oitenta mil reais), ou R$150.000 (cento e cinquenta mil reais) em relação a obras 

ou serviços de engenhari’’a (BRASIL, 1993). 
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Como se vê, a concorrência, tomada de preços e o convite possuem procedimentos 

semelhantes, havendo poucas diferenças entre as referidas modalidades. O quadro a seguir, 

apresenta um resumo das distinções entre essas modalidades. 

 

Quadro 5 - Comparativo de procedimentos relativos à concorrência, tomada de 

preços e convites. 

Modalidade Prazo mínimo 

para 

recebimento de 

proposta ou 

realização do 

evento. 

Participantes Limites para 

contratar, (em 

R$1.000,00). 

Divulgação do 

certame 

Concorrência 45 dias (melhor 

técnica ou 

técnica e preço) 

e 30 dias 

(demais casos) 

Qualquer 

interessado que 

atenda os 

requisitos no 

edital. 

Acima de 

R$1.500 para 

obras e serviços 

de engenharia, e 

acima de R$650 

no caso de 

compras e 

demais serviços. 

Publicação do 

edital na 

imprensa oficial. 

Tomada de 

Preços 

30 dias (melhor 

técnica ou 

técnica e preço) 

e 15 dias 

(demais casos) 

Exigência de 

prévio cadastro 

até o 3º dia 

anterior à data 

do recebimento 

da proposta. 

Até R$1.500 

para obras e 

serviços de 

engenharia, e até 

R$650, no caso 

de compras e 

demais serviços 

Publicação do 

edital na 

imprensa oficial 

Convite 5 dias úteis Convocados e 

demais, 

manifestarem 

interesse até 24h 

da data da 

realização. 

Até R$150 para 

obras e serviços 

de engenharia, e 

até R$60 no 

caso de compras 

e demais 

serviços. 

Afixado no 

próprio órgão. 

Fonte: adaptado de Dalva Farias, 2012, p.46. 

 

O concurso é modalidade em que ocorre uma disputa entre quaisquer interessados 

que possuam qualificação para a escolha de trabalho técnico ou artístico, predominantemente 

de criação intelectual, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 

conforme critérios requisitados no edital, publicado na imprensa oficial com antecedência 

mínima de quarenta e cinco dias (art. 22, §4° da Lei n° 8.666/93). 
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Como se trata de aferição de caráter eminentemente intelectual é importante que a 

comissão avaliadora seja bastante criteriosa e apta intelectualmente para evitar desvio de 

finalidade. 

O leilão constitui a modalidade entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, prevista no art. 19 da Lei nº 8.666/93, a 

quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação (art. 22, §5° da Lei n° 

8.666/93). Assim, aquele que fizer a maior oferta, cujo valor seja igual ou superior ao de 

avaliação, irá arrematar o bem. 

Por sua vez, o Pregão, é modalidade de compra pública instituído pela Lei n° 10.520, 

de 17 de julho de 2002, para aquisição de bens e serviços comuns33, independentemente do 

valor estimado da contratação em que a disputa pelo fornecimento é realizada através de 

propostas e lances em seção pública. O uso do pregão é obrigatório para os órgãos da 

administração direta e indireta, e pode ser empregado na forma presencial ou eletrônica. O 

Decreto n° 3.555 de 08 de agosto de 2000 trata do pregão presencial no âmbito da esfera 

pública federal enquanto que o Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005 regula o pregão 

eletrônico. José Barnabé de Souza pontua que os diferenciais desta modalidade em relação às 

já existentes são: 

 

A celeridade na fase externa do processo, a inversão de fases, ocorrendo primeiro o 

julgamento das propostas para depois analisar os documentos de habilitação. Criou a 

possibilidade de alteração no valor das propostas através de lances verbais ou por 

meio de comando eletrônico. A compra sempre será pelo menor preço para qualquer 

valor, a fase recursal é motivada. (SOUZA, 2012, p. 30). 

 

O Pregão foi instituído para dar celeridade aos processos de compras públicas e de 

escolha de futuros contratados da Administração Pública. Notadamente, a Lei n° 10.520/02 

dispôs que o julgamento se realizado pelo critério do menor preço, e em virtude disso, muitos 

gestores públicos ao consideram erroneamente que a inclusão de critérios ambientais não se 

aplica nessa modalidade. Para Eduardo Bim (2011, p.177), ‘‘a importância da discussão sobre 

os limites da licitação sustentável é vital para a sua correta compreensão no quadro do 

consumo ambientalmente responsável’’. Nesse sentido, pode até parecer que as compras 

públicas sustentáveis demandam produtos com preço elevado ao se confrontar com o 

                                                 
33 Bens e serviços comuns são produtos que são comparáveis entre si, não necessitam de avaliação minuciosa e 

cuja escolha é feita como base nos preços ofertados. Tem-se como exemplo lápis, caneta, café, veículos, 

geladeira, açúcar, serviços gerais, manutenção de veículos etc (GENEROSO, 2014, p. 41).. 
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princípio da economicidade, mas isso nem sempre acontece, apesar da Administração Pública 

pagar um preço maior em alguns casos. 

Por fim, o Regime Diferenciado de Contratação (RDC) foi criado pela Lei n° 12.462, 

de 04 de agosto de 2011 e regulamentado pelo Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, 

para ‘‘aumentar a participação e a competição entre os licitantes, obter maior eficiência nas 

aquisições e contratações públicas e a melhor relação custo benefício com a troca de 

experiências e tecnologias, respeitando-se o princípio da isonomia’’ e a proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública (BRASIL, 2011). 

Do mesmo modo que o Pregão, os processos do RDC deverão ser executados, 

preferencialmente, na forma eletrônica, porém, também é permitida a forma presencial sendo 

afastadas as disposições contidas na Lei n° 8.666/93, exceto nos casos expressamente 

previstos na Lei n° 12.462 de 04/08/11 – Lei de instituição do RDC. 

Esta lei representou um avanço na questão ambiental ao destacar  

No que tange a questão ambiental, o RDC inovou ao pontuar a observância ao 

princípio do desenvolvimento nacional sustentável e destacar a necessidade de critérios 

ambientais nos projetos e nas escolhas de materiais, serviços e equipamentos garantindo 

resultados mais eficientes (redução do consumo de energia e de recursos naturais) para os 

empreendimentos, dando-se adequado tratamento aos potenciais impactos ambientais. 

Alberto Izar descreve outros avanços trazidos pelo RDC que contribuem para 

sustentabilidade ambiental: 

  

Exigir certificado de qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive 

sob o aspecto ambiental, nas aquisições de bens; [...] Outro avanço trazido pela lei 

foi quanto à priorização de licitantes que incluam em suas planilhas de custos mão 

de obra, materiais, tecnologias, e matérias-primas existentes no local da obra ou 

serviço; e quanto à previsão da Administração Pública considerar os custos 

indiretos, inclusive do impacto ambiental, quando do julgamento da melhor 

proposta. Além disso, inovou ao permitir o pagamento variável à contratada em 

função dos critérios de sustentabilidade ambiental definidos no edital e no contrato; 

ao incluir normas relativas à disposição ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos gerados nas obras; e ao exigir a diminuição dos impactos e da compensação 

ambiental, definidas no procedimento de licenciamento ambiental. (IZAR, 2015, 

2015, p.36). 

 

Como se vê, todas as modalidades consistem na apresentação de propostas pelos 

interessados em contratar com o Poder Público, e a inserção de critérios sustentáveis nos 

processos de compras públicas em quaisquer de suas modalidades deve estar clara no objeto 

do edital, para que todos tenham pleno conhecimento do objeto que será contratado, 
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garantindo-se igualdade entre os proponentes e uma disputa saudável para levar a proposta 

mais vantajosa a Administração Pública. 

 

3.6 A Indução de Compras Públicas Sustentáveis 

 

A aplicação das compras públicas sustentáveis tem sido realizada gradativamente 

pelos órgãos e entidades da Administração Pública, buscando reduzir os impactos ambientais 

e agregar benefícios à sociedade e à economia. Com isso, novos produtos e serviços que não 

causem prejuízos ao meio ambiente têm sido procurados pelo Poder Público, no intuito de 

satisfazer as suas necessidades e de toda sociedade. 

Lado outro, a Administração Pública no quadro de consumidora de bens e serviços, 

tem o condão de estimular novos padrões de produção, com o objetivo de ampliar a oferta de 

produtos sustentáveis no mercado. Rosana Felippe e Kamila Massuqueto consideram que 

determinados produtos podem ser considerados sustentáveis, 

 

[...] por gerar menos perdas, por serem recicláveis ou mais duráveis, porque contêm 

menos substâncias prejudiciais ou tóxicas ou porque o processo de sua geração 

consome menos energia, mas a maioria dos instrumentos existentes para fazer a 

opção por produtos mais sustentáveis sob o ponto de vista ambiental está baseada no 

conceito de ciclo de vida [...]. (FELIPPE; MASSUQUETO, 2011, p. 43). 

 

Através da análise do ciclo de vida (LCA) de um produto podem-se extrair suas 

características e os impactos ambientais causados, sendo um importante instrumento para 

verificar a sustentabilidade nos estágios de fabricação. Entretanto, tal análise, demanda altos 

gastos, tempo e estudos aprofundados sobre cada produto, o que dificulta sua utilização pela 

Administração Pública para aplicação nas compras públicas sustentáveis.  

De toda forma, trata-se de um valioso mecanismo para saber se um produto é 

sustentável sob o ponto de vista ambiental.  

A ecoetiqueta ou selo verde também aparece como um importe instrumento do ponto 

de vista ambiental ‘‘que determina se o produto está em conformidade com os critérios de 

ecorrotulagem, no que se refere ao processo de produção e à qualidade do material utilizado, e 

garante o alcance de um nível adequado de prática ambiental’’ (CYPRESTE, 2013, p.41). 

Nesse sentido, a Administração Pública tem levantado investimentos em produtos 

sustentáveis, dentre eles:  
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Lâmpadas de alto rendimento com menor teor de mercúrio, papéis reciclados, 

envelopes com papel reciclado, madeira certificada, automóvel tipo bi-combustível, 

impressora frente e verso, cartuchos de impressora recicláveis, eletrodomésticos e 

aparelhos de ar condicionado com elevada eficiência energética, materiais de 

limpeza biodegradáveis, computadores “verdes”, entre outros, que estão 

disponibilizados no Catálogo de Materiais do Portal de Contratações Públicas 

Sustentáveis do Governo Federal (CYPRESTE, 2013, p.43). 

 

Observa-se que o Portal de Contratações Públicas Sustentáveis do Governo 

Federal34, foi criado pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, no ano de 2010, 

para tratar do uso do poder de compra potencializado no desenvolvimento sustentável e 

auxiliar gestores públicos e fornecedores de bens, serviços e obras aos órgãos públicos para 

aplicação das compras públicas sustentáveis.  

Assim, são disponibilizadas diversas informações sobre iniciativas bem sucedidas, 

eventos, artigos além de editais sustentáveis publicados pelo Governo Federal. 

Os projetos: "TCU ecologicamente correto", "Senado Verde", "Programa Viver 

Direito", do TJDFT, "Licitação de computador Verde", "Agenda 21", também procuram 

destacar a necessidade de preocupação com as questões ambientais retratando-se as práticas 

de consumo sustentável em prol do desenvolvimento sustentável. 

De acordo com Aline Cypreste: 

 

O setor público brasileiro através das licitações sustentáveis tem adotado práticas 

fundamentais na busca pela preservação do meio ambiente, que consistem na 

redução do consumo exagerado e limitação de compra; na utilização de recursos 

naturais renováveis; na aquisição de produtos reutilizáveis, recicláveis, 

biodegradáveis; de alto rendimento, mais eficientes, que oneram menos os cofres 

públicos; que não contenham sustâncias degradadoras da camada de ozônio; que 

sejam menos lesivos ao meio ambiente e que utilizam madeira certificada. 

(CYPRESTE, 2013, p.42). 

 

Essas práticas têm agregado vários benefícios para Administração Pública 

possibilitando o aumento de sua credibilidade junto à sociedade devido a sua responsabilidade 

socioambiental, melhor eficiência no processo de compras públicas com menores custos e 

ampliação da demanda de produtos sustentáveis, controle da conduta ética dos proponentes 

em virtude de análise criteriosa, redução de gastos com políticas de conscientização 

ambiental, redução do consumo, estímulo à coleta seletiva e reciclagem; respeito a legislação 

ambiental,  redução do valor dos produtos e serviços ambientalmente corretos; entre outros 

benefícios.  

                                                 
34 Disponível em: <http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br>. 
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A sociedade também é favorecida, ‘‘através da melhoria da qualidade de vida, 

redução da emissão de poluentes, diminuição da utilização de substâncias nocivas e perigosas, 

preservação da natureza, e promoção da inclusão social’’ (CYPRESTE, 20133, p. 42-43). 

Assim, o investimento em estratégias direcionadas para o desenvolvimento e 

aprimoramento das compras públicas sustentáveis, contribui sobremaneira para redução do 

consumismo exacerbado e consequentemente dos impactos ambientais tratando-se de um 

avanço em beneficio de toda a coletividade. 
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4 AS COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NO CENÁRIO NACIONAL E 

INTERNACIONAL  

 

A aplicação das compras públicas sustentáveis conduz à necessidade de mudanças 

nos padrões de consumo e produção, fazendo com que políticas públicas sustentáveis sejam 

difundidas e editadas normas com o objetivo de facilitar, esclarecer, auxiliar, concretizar e 

aprimorar a sua aplicação com a inserção de critérios ambientais. Assim, a implantação das 

compras públicas sustentáveis ainda tem se mostrado muito incipiente, todavia, é possível 

encontrá-las em diversos modelos no mundo em busca da concretização do desenvolvimento 

sustentável. 

Destarte, esse capítulo prioriza o enfoque para as compras públicas realizadas no 

cenário nacional, em Universidades Federais e iniciativas ocorridas em diversos Estados do 

país, abordando-se à percepção dos gestores quanto à inserção de critérios ambientais nos 

processos de compras públicas. Em um segundo momento, serão explorados vários aspectos 

relacionados às compras públicas sustentáveis no cenário internacional, descrevendo-se as 

iniciativas de compras públicas utilizadas em diversos países do mundo com a adoção de 

critérios ambientais para a seleção das melhores propostas em busca de contribuir 

efetivamente para a conservação do meio ambiente. 

 

4.1 Compras Públicas Sustentáveis nas Universidades 

 

As discussões relacionadas ao desenvolvimento sustentável tem se estendido as 

Universidades35, que na condição de consumidoras em potencial devido à manutenção de suas 

atividades funcionais, e de instituições formadoras e educadoras sociais, não podem se omitir 

das responsabilidades ambientais, aderindo-se dessa forma, aos movimentos em benefício do 

uso responsável dos recursos naturais. Nesse sentido, instituições universitárias em todo o 

mundo têm firmado compromissos no sentido de adotar procedimentos ambientalmente 

corretos em suas compras. 

O primeiro documento oficial firmado por uma universidade foi ‘‘a Declaração de 

Talloires, composta em 1990, numa conferência de vinte e duas universidades, representadas 

por seus gestores, ocorrida na cidade de Talloires, França’’ (SANTOS, 2013, p. 70).  

                                                 
35 As universidades foram mencionadas na Rio+20 como modelos desejáveis de práticas sustentáveis que 

deveriam dar prioridade nas instalações dos campi a produtos e serviços que considerem e ensinem práticas 

sustentáveis como uma referência para completa formação dos discentes (SANTOS, 2013, p.33). 
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Esta declaração detalhou pontos relevantes em que as instituições de ensino superior 

deveriam incorporar a sustentabilidade e a instrução ambiental à realidade acadêmica, atuando 

como pioneiras na busca do desenvolvimento sustentável. 

Ainda procurou ressaltar a importância de programas voltados para a conservação de 

recursos, reciclagem e redução de resíduos nas Instituições de Ensino Superior, bem como se 

preocupou com a capacitação dos indivíduos que as compõe (funcionários administrativos, 

professores e estudantes) para que multipliquem a difusão da sustentabilidade em todas as 

suas práticas. Observa-se que as compras sustentáveis exercem um valioso papel neste 

contexto, pois evitam desperdícios ou exageros, demandando equipamentos que contribuam 

para a economia, eficiência e durabilidade dos produtos. Do mesmo modo, com o exercício 

rotineiro dos processos sustentáveis, as práticas vão enraizando no cotidiano dos indivíduos, 

principalmente os servidores em suas atividades funcionais, alavancando hábitos em prol do 

meio ambiente na sociedade.  A respeito disso, Álvaro Santos assevera que: 

 

O desenvolvimento sustentável na universidade será mais efetivo no momento em 

que os envolvidos no âmbito da instituição colaborem ativamente, pois a 

participação dos servidores, alunos, professores e comunidade garantem a atuação 

educativa, no momento em que há troca de experiências e o consequente contágio de 

boas práticas. (SANTOS, 2013, p. 70). 

 

Não obstante, para que seja uma realidade constante, impõe-se a superação de 

obstáculos prevalentes nas universidades, como a ausência de consenso para as questões 

sustentáveis, a falta de interesse e comprometimento dos alunos, professores e funcionários, a 

falta de incentivo para a inovação, pouca experiência e escassez de recursos financeiros. 

Veja-se que no Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio+10, ‘‘a educação aparece como colaboradora da promoção do 

desenvolvimento sustentável que precisa ser integrado ao sistema de ensino em geral como 

agente-chave de mudança’’ (JOANESBURGO+10, 2002). 

Um ano após a assinatura da Declaração de Taillores, educadores de universidades 

de vários continentes se reuniram em Halifax, Canadá, em companhia de governantes e 

empresários visando elaborar um documento referente ao papel das universidades em matéria 

de ambiente e desenvolvimento. Assim, foi feita a Declaração de Halifax que acrescentou 

novas informações buscando subsídios regimentais, científicos e de autonomia de 

comunicação para que as propostas da Declaração de Talloires fossem concretizadas. 

Álvaro Santos e Alessandra Galli citam em suas pesquisas que após a Declaração 

Talloires, ocorreram vários eventos no sentido de valorizar a preocupação das universidades 
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com debates a respeito da sustentabilidade ambiental para conscientização da comunidade 

acadêmica e a necessidade de preservação do meio ambiente, dentre eles: a reunião em 1993, 

na Swansea, País de Gales, onde cerca de 400 universidades, de vários países do mundo, 

discutiram a temática "Homem e Meio Ambiente - preservação do equilíbrio"; a Declaração 

de Kyoto, no Japão, no ano de 1993, realizada com a intenção de impulsionar as 

universidades a assumirem o papel de protagonista no processo de construção de uma 

consciência ambiental; a Conferência de Reitores Europeus (CRE), em 1994, para verificar 

formas de colaboração e solução de problemas ambientais através das instituições de ensino 

superior em parceria com empresas e organizações internacionais, resultando com o apoio da 

UNESCO, na criação do Projeto Copernicus e posteriormente na formalização da Carta 

Copernicus (Cooperation Program for Environmental Research in Nature and Industry 

through Coordinated University Studies), que buscou incorporar uma perspectiva ambiental 

em toda a educação universitária; e por fim, reunião de representações governamentais de 

diversos países, em Estocolmo, nos anos de 2000 e 2002, para adotar a Agenda 21 para 

Educação e o Desenvolvimento Sustentável na Região do Mar Báltico e analisar a viabilidade 

da criação de uma rede composta por ministérios, autoridades e instituições de ensino, 

dedicados à implantação do desenvolvimento sustentável através da educação e formação 

(SANTOS, 2013, p. 73-74; GALLI, 2014, p.72-73). 

Ainda podem-se observar as principais ações voltadas para a promoção do 

Desenvolvimento sustentável nas Universidades de Copenhagen, Chicago, Hong Kong, 

Cidade do Cabo, Costa Rica, Bordeaux e Toronto, com especial ênfase para o consumo 

sustentável, no quadro abaixo: 

 

Quadro 6 - Ações dos Campi Universitários voltadas para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

País Escritório Verde Ações para Compras Sustentáveis e o  

Desenvolvimento Sustentável  

Dinamarca Green Campus University 

of Copenhagen 

Compras sustentáveis; construções sustentáveis, 

eficiência energética e questões climáticas; 

multidisciplinaridade; indicadores e resultados 

verdes; redução da emissão de gases de efeito 

estufa. Combinação entre orçamento e compras 

de produtos padronizados, desde lápis, até 

material para equipar laboratórios. 

Estados 

Unidos da 

América 

(EUA) 

Green Campus – 

Chicago’s Office of 

Sustainability – University 

of Chicago 

Mobilidade urbana (programa de bicicletas 

compartilhadas); energias alternativas; pegada de 

carbono; construções sustentáveis; redução do 

desperdício; alimentação; espaços verdes; 
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conservação da água; compras sustentáveis. 

Criação de um guia de compras, de indicadores e 

de pontuação; incorporação da sustentabilidade 

nos contratos firmados pela Universidade; estudo 

das tendências de consumo do papel. 

China Green Campus – The 

Chinese University of 

Hong Kong – CUHK 

Conservação de energia; redução de 

desperdícios; compras sustentáveis; consciência e 

engajamento. Uso de canetas com refis; 

lapiseiras; sacos de lixo biodegradáveis; e 

detergentes líquidos ecológicos. Criação de Guia 

de Compras Sustentáveis. 

África do 

Sul 

Green Campus – 

University of Cape Town 

Uso sustentável dos recursos; eficiência 

energética; redução das emissões de carbono da 

universidade; redução de lixo tecnológico; design 

sustentável das construções; uso da terra e da 

biodiversidade; proteção e inclusão social. 

Costa Rica Universidad Nacional 

Costa Rica – UNA 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para 

compras sustentáveis, materiais, dejetos, água, 

resíduos sólidos e energia.  

França Université de Bordeaux 

 

Gestão Ecológica dos Campi para água, energia, 

resíduos, construção sustentável, política de 

compras e espaços verdes. Formação de pessoas 

que trabalham na Divisão de Compras (DICOM). 

Canadá Sustainability Office – 

University of Toronto 

Redução de emissões de gases de efeito estufa e 

conservação de energia; Compras sustentáveis e 

práticas de eliminação de resíduos; redução do 

desperdício de água; transporte público e 

veículos movidos a combustíveis alternativos 

para reduzir a dependência dos combustíveis 

fósseis. 

Fonte: adaptado de Alessandra Galli, 2014, p.74. 

 

No Brasil, destaca-se o Dia Nacional de Capacitação em Contratações Públicas 

Sustentáveis, que foi celebrado pela primeira vez entre os dias 02 e 03 de setembro de 2010, 

na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade de Santa Catarina (UFSC), 

com o apoio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI). O evento contou com a presença 

de gestores públicos e possibilitou que o corpo técnico das Instituições de Ensino Superior 

conhecessem os critérios utilizados nas compras públicas sustentáveis.  

Na oportunidade foram apresentadas algumas palestras: “Impactos ambientais dos 

produtos e serviços consumidos pela Administração Pública”; “Enquadramento 

Constitucional e Legal das Contratações Públicas Sustentáveis”; e “Estudo sobre 3 famílias 

dos produtos e serviços que mais são adquiridos pela Administração Pública’’ (Tecnologia da 
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Informação, material de expediente e obras e serviços de engenharia) (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PERNAMBUCO, 2010, s/p.). 

Assim, o Dia Nacional de Capacitação em Contratações Públicas Sustentáveis foi 

destinado a servidores públicos com o objetivo de conscientizá-los para o consumo 

sustentável em seu cotidiano, e instruí-los para contratação de bens e serviços com critérios 

sustentáveis em conformidade com a Instrução Normativa n° 01/2010, referente ao 

desenvolvimento sustentável. Na ocasião, Marco Túlio Vasconcelos, pró-reitor de Gestão 

Administrativa da UFPE, enfatizou que: “o poder público deve atuar no incentivo ao 

desenvolvimento de práticas de redução de impactos ambientais na produção e consumo de 

bens e serviços contratados, daí, o interesse da Universidade em apoiar e participar do evento” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 2010, s/p.). 

Outra universidade que tratou de promover a capacitação de seus servidores foi a 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que no ano de 2012 destinou 

funcionários da instituição para participarem do Curso de Capacitação em Compras Públicas 

Sustentáveis, oferecido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 

agregando com isso, ‘‘qualidade tangível nas contratações da autarquia voltadas para o 

desenvolvimento sustentável’’ (FAGANELLO; FONSECA FILHO; SANTOS, 2015, p. 23). 

O Curso de Contratações Públicas Sustentáveis é oferecido até os dias atuais, e 

também conta com a contribuição do Ministério do Meio Ambiente (MMA) em parceria com 

o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). De acordo com Ana Maria Vieira Neto, 

diretora do Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis (DPCS) do MMA, em 

"pesquisa realizada no final 2009, gestores públicos apontaram a ausência de capacitação 

como o principal obstáculo para implementar a política pública e o curso transmitirá mais 

segurança aos gestores na hora de preparar termos de referência, editais e contratos’’ 

(ARAÚJO, 2012, s/p.). 

Após a regulamentação do Decreto nº 7.746/12, assinado pela presidente Dilma 

Rousseff, as contratações públicas sustentáveis ganharam força, pois o decreto estabeleceu 

critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

por meio das contratações, além de dispor que os órgãos da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional e às empresas estatais devem elaborar e implementar Planos 

de Gestão de Logística Sustentável. Nesse sentido, também foi publicada, a Instrução 

Normativa nº 10, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, em 12 de novembro 

de 2012, elaborada pela CISAP, o qual complementa e regula o decreto.  
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De acordo com a Instrução Normativa nº 10, as práticas de sustentabilidade e 

racionalização do uso de materiais e serviços no poder público devem abranger: 

 

Material de consumo como papel e cartuchos para impressão e copos descartáveis; 

energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de 

trabalho; compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, 

equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de 

dados, de apoio administrativo e de manutenção predial; além de deslocamento de 

pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e 

de emissões de substâncias poluentes. (BRASIL, 2012a). 

 

Nesse passo, a Universidade de São Paulo (USP), demonstra obediência à legislação 

e realiza suas aquisições embasadas na sustentabilidade. Conforme aponta Álvaro Santos 

(2013, p.75-76), ‘‘o primeiro produto comprado foi o lápis com madeira de reflorestamento, 

um marco para a instituição de ensino’’. Todas as compras de materiais e contratações de 

serviços na Universidade de São Paulo são feitas mediante realização de processos de 

compras públicas, e frequentemente são realizados cursos de capacitação e treinamento para 

‘‘os funcionários dos setores de compras e contratos, manutenção, informática, serviços gerais 

e membros da USP, além de pessoal de serviços terceirizados de limpeza e do restaurante’’ 

(SANTOS, 2013, p.76). 

Assim, a Autarquia Federal, que compra constantemente em grandes quantidades 

através de processos de compras públicas, têm se adequado às novas normas jurídicas 

oriundas das discussões promovidas na universidade visando contribuir para a consolidação 

das políticas públicas ambientais e conscientizar a comunidade acadêmica e funcional a 

adotarem práticas sustentáveis em seu cotidiano. 

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) também vem se destacando nas 

compras sustentáveis, tendo inclusive, implantado o projeto “Licitações sustentáveis: uma 

nova proposta de política de compras e contratações”. Célia Faganello, Luzivaldo Fonseca 

Filho e Álvaro Santos (2015, p.24), anotam que ‘‘esta ação faz parte do projeto "Formação de 

Agentes Ambientais" desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Assuntos 

Estudantis (PROEX), e tem o apoio da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração’’ 

(PROPLAD). Segundo o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Alfredo Júlio 

Fernandes Neto, “apesar de o mercado ainda precisar de um tempo para se adaptar e 

responder às novas demandas, o primeiro passo para uma grande mudança já foi dado” 

(FAGANELLO; FONSECA FILHO; SANTOS, 2015, p.24). 

Já a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) propõe desde 2010, a inserção de 

critérios sustentáveis nas aquisições de equipamentos e nas obras e serviços de engenharia 
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objetivando garantir melhor eficiência energética; e prever a política de logística reversa nos 

objetos licitatórios. ‘‘Além disso, desde 2013, o Plano de Gestão de Logística Sustentável 

(PLS) da Universidade Federal de Santa Maria guia os critérios sustentáveis para as compras 

públicas’’ (BAVARESCO, 2014, p. 01). 

Por sua vez, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), idealizou o 

‘‘primeiro Escritório Verde (Green Office) de uma universidade brasileira com a intenção de 

tornar o Campus universitário mais sustentável e transformá-lo em um local de interação, 

aplicação e difusão de informações e de educação voltados para soluções inovadoras’’ que 

contribuam para construção de Sociedades Sustentáveis (GALLI, 2014, p.71). 

Conforme explica Alessandra Galli (2014, p.268) em sua pesquisa de doutorado36, 

nos certames de compras públicas da UTFPR são observadas, entre outras medidas, a 

‘‘utilização de materiais renováveis, os métodos e processos de produção e distribuição, a 

manutenção, o reuso e a reciclagem e o comprometimento dos fornecedores no sentido de 

realizar ofertas seguras e confiáveis’’. 

No ano de 2011, Jaqueline Rossato fez uma análise geral das compras públicas 

sustentáveis nas Universidades Federais de Santa Catarina (UFSC), Paraná (UFPR) e Rio 

Grande do Sul (UFRS), com base na percepção das comissões permanentes de compras 

públicas37. Nesse passo, a pesquisa apontou que a Universidade Federal de Santa Catarina 

‘‘apresentava compras exigindo critérios de sustentabilidade ambiental, como exemplo, a 

compra de móveis com a comprovação da origem da madeira, entretanto, não havia uma 

política formalizada de compras públicas sustentáveis’’ (ROSSATO, 2011, p.107). 

Constatou-se que os projetos da UFSC seguiam os requisitos da Instrução Normativa 

n° 01/SLTI, mas que para a implantação de um programa de compras públicas sustentáveis no 

departamento de compras da Universidade, ‘‘fazia-se necessária a contratação de mais 

pessoas em função do aumento da carga de trabalho e também a cooperação e envolvimento 

de todos os setores e departamentos da Universidade’’(ROSSATO, 2011, p.107), destacando-

se ainda que se houvesse um incentivo e maior comprometimento por parte das autoridades e 

governantes em relação às políticas públicas em prol do meio ambiente, a adesão às critérios 

sustentáveis nas compras da universidade poderia ser maior. 

Quanto a Universidade do Rio Grande do Sul, verificou-se uma resistência dos 

fornecedores e funcionários em relação aos produtos e serviços sustentáveis, bem como o 

                                                 
36 Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE) da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), como requisito parcial para obtenção do grau de Doutora em Tecnologia. 
37 Dissertação submetida ao Curso de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa 

Catarina para obtenção do título de Mestre em Administração. 
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aumento dos custos para a Instituição, fatos que impedia a Universidade de trabalhar 

efetivamente com compras sustentáveis. Por outro lado, observou-se que a Universidade 

‘‘aposta na inserção de critérios ambientais em suas compras, sem que contradigam ou 

prejudiquem princípios legais e, para isso, os usuários são instigados a especificarem em seus 

pedidos os critérios de sustentabilidade ambiental para que a compra seja favorável’’, estando 

de acordo com a melhor proposta (ROSSATO, 2011, p.108).  

Neste caso, todos os indivíduos que possuem relação com a Universidade, precisam 

conhecer e trabalhar com a inserção de critérios ambientais, pois se trata de um processo que 

envolve várias etapas e sujeitos, verificando-se a necessidade dos consumidores até o 

fornecimento do produto, utilização e descarte. 

Em relação à Universidade Federal do Paraná, viu-se no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), a necessidade da elaboração de procedimentos ambientais que 

orientassem as compras sustentáveis, porém, a Comissão de Licitação da Universidade 

considerou a inserção de critérios ambientais nos processos de compra como algo recente e 

inovador e com isso não foram aplicados critérios sustentáveis nas compras da Instituição de 

Ensino Superior. A falta de informações e formação da população envolvida, também foram 

considerados elementos desfavoráveis para implantação de compras sustentáveis. Além disso, 

‘‘enxergou-se uma demanda de tempo e esforços coletivos que, para serem sanados, iriam 

além de treinamentos e capacitações, necessitando de práticas mais concretas de políticas 

públicas que complementassem a legislação favorável ao meio ambiente’’ (ROSSATO, 2011, 

p.107). Diante disso, Jaqueline Rossato, concluiu que: 

 

De maneira geral, as universidades selecionadas para esta pesquisa apresentam 

semelhanças quanto à maneira de pensar e praticar as compras públicas sustentáveis 

e compartilham dos mesmos receios e dificuldades, como falta de informação, 

número reduzido de funcionários, fragilidades impostas pelo mercado e pouco 

conhecimento acerca da viabilidade das novas práticas de compras. (ROSSATO, 

2011, p.108). 

 

Já Gislene Brant Moura Generoso realizou no ano de 2014, estudo do processo de 

compras na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para saber se o mesmo 

encontrava-se em conformidade com os preceitos emanados pela IN nº 01/2010, que instituiu 

a adoção de critérios sustentáveis nas aquisições e contratações da Administração Federal. O 

ambiente de análise e observação da pesquisa38 foi o do ‘‘Departamento de Logística de 

Suprimentos e Serviços Operacionais, órgão vinculado à Pró-Reitoria de Administração da 

                                                 
38 Dissertação apresentada ao Mestrado Profissional em Administração, da Fundação Pedro Leopoldo, como 

requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Administração. 
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UFMG e encarregado de orientar os procedimentos de compras na Universidade’’ 

(GENEROSO, 2014, p.48).  

Verificou-se que o processo de compras da UFMG encontrava-se em estágio 

intermediário de adequação aos critérios de sustentabilidade ambiental, ou seja, ainda não 

estava plena e efetivamente implantado na instituição, pelos seguintes fatos: 

 

A Universidade ainda não havia realizado uma padronização nas especificações 

técnicas para aquisição de bens, contratação de serviços e obras; não havia ampliado 

o programa de coleta seletiva solidária; contratado serviço de transporte dos resíduos 

recicláveis destinado às associações e cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis; e ainda não havia oferecido capacitação e treinamento em compras e 

contratações sustentáveis para todos os servidores vinculados ao processo de 

compras da Universidade. (GENEROSO, 2014, p.102). 

 

Tais resultados mostraram a necessidade da Administração Central da UFMG voltar 

sua atenção para gestão ambiental em busca da preservação do meio ambiente para sadia 

qualidade de vida das atuais e futuras gerações. 

A pesquisa também identificou as principais aquisições e contratações com a adoção 

de critérios de sustentabilidade ambiental na UFMG.  

Assim, os bens mais adquiridos pela Universidade foram: 

 

Os materiais de expediente, que representaram 47% das aquisições no período 

analisado. Logo em seguida, encontram-se os eletrodomésticos, eletroportáteis, 

vídeo e áudio, com 15% das compras realizadas. Em seguida vêm os equipamentos e 

suprimentos de informática, totalizando 11% das compras. As aquisições de peças, 

pneus e lubrificantes representaram 8%, já as aquisições de materiais de jardinagem 

e livros representaram cada uma 6% no período. Em sexto lugar estão as compras 

com mobiliário, com 4% do total. Por fim, em sétimo lugar, as aquisições de 

veículos, que corresponderam a uma aquisição em 2012 e uma realizada em 2013, 

representando 3% das compras no período. (GENEROSO, 2014, p.103). 

 

No caso, identificou-se que a Universidade utilizou os critérios e as certificações de 

sustentabilidade ambiental exigidas, de acordo com as especificações técnicas de cada objeto. 

Em relação à análise das contratações de serviços identificou-se que: 

 

Os serviços gerais constituíram o serviço mais contratado pela UFMG, 

correspondente a 65% de um total de 26 pregões realizados no período. Em seguida, 

teve a contratação de serviços de apoio administrativo, com 23%; o transporte 

rodoviário representando 7% e por último a impressão e editoração de documentos, 

livros e revistas, com 5% no período analisado. (GENEROSO, 2014, p.103). 

 

Vale apontar que o período analisado foi de nos exercícios de 2011 a 2013, e de 

acordo com análise conjunta dos resultados do guia de entrevistas com a pesquisa 
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documental, ainda percebeu-se um aspecto favorável no processo de compras com a redução 

no consumo de água e energia elétrica. 

Já Aline Silva Tavares Cypreste e Leonardo Portela Carvalho fizeram um estudo 

para verificar a aquisição de bens na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, nos 

anos de 2013 e 2014, respectivamente39. 

 Em sua pesquisa, Leonardo Carvalho apontou que a Prefeitura Universitária (PU) da 

Universidade Federal do Espírito Santo, utilizava pouco ou regularmente os critérios ou 

práticas de sustentabilidade nas contratações de serviços. Para tanto, os resultados são 

demonstrados no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 - Utilização de critérios/práticas sustentáveis nas contratações 
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Fonte: adaptado de Leonardo Carvalho, 2014, p.84. 

 

Em entrevista realizada com 07 servidores lotados na Gerência de Licitações e 

Contratos da PU/UFES, Leonardo carvalho também verificou que as principais práticas de 

sustentabilidade adotadas eram: 

 

Remoção de entulho por empresa credenciada, não aceitação de trabalho infantil, 

metodologia e normas de descarte de material (cuidados com o descarte de materiais 

e resíduos, armazenamento separado dos detritos), respeito ao meio ambiente, 

economicidade de materiais, não utilização de produtos tóxicos, e utilização de 

materiais ou produtos que geram menor impacto ambiental, em alguns projetos 

básicos que subsidiam a elaboração dos editais. (CARVALHO, 2014, p.84). 
 

Por fim, constatou-se a falta de conhecimento dos entrevistados em relação ao 

período que a Instituição de Ensino Superior iniciou a adoção efetiva dos critérios de 

                                                 
39 Dissertações apresentadas ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública do Centro de Ciências Jurídicas 

e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo, como avaliação parcial para obtenção do título de 

Mestre. 



101 
 

 

sustentabilidade em suas contratações, sendo apontado com maior frequência o ano de 2011, 

conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 - Conhecimento dos servidores em relação ao ano em que a Prefeitura 

Universitária começou a adotar práticas sustentáveis. 
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Fonte: adaptado de Leonardo Carvalho, 2014, p.85. 

 

Do mesmo modo, Aline Cypreste (2013, p. 96) observou que ‘‘a adoção das compras 

públicas sustentáveis tem sido desenvolvida paulatinamente desde 2011, e ainda está distante 

da quantidade de compras públicas tradicionais’’. 

Através dos dados coletados na pesquisa, constatou-se que,  

 

A aplicação das compras sustentáveis para aquisição de bens da UFES, era muito 

incipiente em relação à quantidade de procedimentos licitatórios realizados, 

representando 1,42% do total de licitações aplicadas pelo DA/PROAD/UFES em 

2011 e 2,35% em 2012. Porém, sua implantação se mostrou crescente e expressiva, 

em termos de valores gastos, correspondendo aproximadamente 26% do valor total 

adjudicado nas licitações efetuadas pelo departamento entre 2010 e 2012. 

(CYPRESTE, 2013, p.96). 

 

Observou-se que as principais barreiras que dificultavam o desenvolvimento da 

aplicação das compras sustentáveis para aquisição de bens na Universidade era a grande 

‘‘dificuldade na definição dos critérios sustentáveis, a falta de incentivo para boas práticas de 

gestão sustentável, a insuficiência de assessoramento operacional, e a necessidade da 

participação dos gestores envolvidos nos processos de compras em cursos de capacitação’’ 

(CYPRESTE, 2013, p.96). 

Em 2014, Adriana Bastos Silva Cruz realizou pesquisa para averiguar possibilidades 

e limitações para as compras públicas sustentáveis na Universidade Federal do Pará 
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(UFPA)40, focalizando-se na análise dos materiais de consumo e permanente de uso geral, 

adquiridos pela Agenda de Compras. 

Nesse passo, verificou-se que nenhum produto adquirido foi considerado sustentável, 

dentro das especificações do Sistema de Catalogação de Materiais do Governo Federal 

(CATMAT), pela falta de opções no sistema que contemplasse as necessidades da UFPA. 

Considerando os critérios de sustentabilidade exigidos nos editais da UFPA, ‘‘foram 

adquiridos 55.642 produtos sustentáveis, correspondentes a 7% do total dos produtos, o que 

representou um índice crítico de acordo com o indicador sugerido na pesquisa’’ (CRUZ, 

2014, p.104). Com a intenção de auxiliar a tomada de decisão dos gestores, foi elaborado um 

quadro para comparar os preços dos produtos sustentáveis e não sustentáveis. Assim, ‘‘dos 23 

itens analisados, sete produtos tiveram preços mais caros’’ (CRUZ, 2014, p.104).   

Também foram identificadas as principais limitações para as Compras Públicas 

Sustentáveis na UFPA, destacando-se: ‘‘a dificuldade de especificação do produto no 

CATMAT; a necessidade de diretrizes mais claras na legislação e melhor articulação das leis; 

a imprescindibilidade de mudança da cultura e de capacitação’’(CRUZ, 2014, p.104).  

Também vale apontar as observações realizadas por Álvaro Rafael Almeida Santos, 

após análise da sustentabilidade ambiental nas compras públicas realizadas pela Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia no ano de 201141. 

Assim, após a análise dos processos de compras públicas, observou-se que as 

mesmas ‘‘não contemplaram devidamente os critérios sustentáveis ordenados na legislação 

vigente e que os servidores lotados na autarquia não eram adequadamente capacitados para 

requisitar ou comprar bens públicos levando em consideração critérios sustentáveis’’ 

(SANTOS, 2011, p.92). De acordo com Álvaro Santos, todos os servidores carecem de 

conhecimento em assuntos referentes ao conhecimento de critérios necessários para a 

aquisição de bens e serviços, como a Eficiência Energética, Reciclabilidade, Redução de 

Consumo de Água/Energia, Durabilidade e Biodegrabilidade dos Produtos (SANTOS, 2011, 

p.91). Álvaro Santos ainda relata que: 

 

Em três pregões dos quatro pregões apresentados, efetivamente não conseguiu 

realizar as compras utilizando critérios sustentáveis conforme orientação da 

Instrução Normativa 01/2010, revelando a necessidade da reformulação das 

                                                 
40 Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública do Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos da Universidade Federal do Pará para a obtenção do título de mestre em Gestão Pública. 
41 Dissertação submetida ao Colegiado do Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas e Segurança 

Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como requisito final para obtenção do grau de Mestre 

em Gestão Pública. 
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aquisições, de modo que estejam em acordo com os objetivos e exigências 

sustentáveis. (SANTOS, 2011, p.89). 

 

Por fim, observa-se que Juliana Trianoski Hengenberg (2013, p.217) fez um estudo 

sobre as compras públicas sustentáveis em 59 Universidades Federais do Brasil e verificou 

que ‘‘as compras sustentáveis se encontram em um estágio embrionário e que, na maioria das 

instituições, não há uma política claramente definida, não havendo indícios que a prática 

esteja ocorrendo em sua totalidade’’.  

Também se constatou que as ações são pontuais e não ocorrem de forma estratégica e 

planejada; ‘‘são tentativas de adequação as demandas normativas motivadas pelas alterações 

legislativas, principalmente à Instrução Normativa 01/2010 do MPOG/SLTI, bem como pelas 

deliberações e exigências dos órgãos de controle’’ (HENGENBERG, 2013, p.217). 

No geral, enxerga-se que dentre os gasto mais expressivos nas universidades, está o 

crescente consumo de papel (impressão, embalagens, banners e cartazes de divulgações) e o 

desperdício de água e energia. Nesse ínterim, compreende-se que dificilmente haverá 

sustentabilidade se as universidades continuarem a seguir sistemas insustentáveis, uma vez 

que elas representam um importante meio de ligação com plenas condições de reverter esta 

situação. 

Denota-se que estas as experiências nas universidades nacionais e internacionais 

ainda são insipientes para provocar grandes mudanças, entretanto, é preciso dar os primeiros 

passos e as compras públicas sustentáveis, devem se inserir nas aquisições realizadas pelas 

universidades para sensibilizar o mercado a produzir produtos ecologicamente corretos, e 

colaborar para a formação de comunidades sustentáveis, criando-se uma cultura de 

responsabilidade ambiental, em busca de um novo modelo de desenvolvimento mais 

sustentável.  

Veja-se que as universidades e os processos de compras sustentáveis vistos de forma 

isolada aparentam poucos resultados, todavia, se as compras sustentáveis forem efetuadas 

coletivamente, todos contribuirão para construção de uma economia sustentável agindo no 

fortalecimento do consumo consciente. 

Tendo em vista que o desafio para as universidades reside na criação de estratégias 

de reorientação quanto aos critérios ambientais em suas compras, deve-se acelerar a 

implementação de políticas públicas para o uso racional de seu poder de compra, no sentido 

de firmar parcerias com governos e empresas para o compartilhamento de responsabilidades 

no processo de formação, conscientização e políticas afirmativas. 
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Além disso, faz-se necessária a criação de canais de divulgação com acesso livre e 

permanente sobre medidas ambientalmente responsáveis e boas práticas sustentáveis (cursos, 

palestras, congressos, simpósios, seminários, campanhas, programas e projetos), e promover a 

capacitação de servidores para consciência ambiental, de modo que saibam todas as 

informações necessárias para o sucesso das compras sustentáveis, resultando em um plano de 

gestão ambiental sustentável desde a requisição de material até os procedimentos finais das 

compras públicas, aprimorando a cultura sustentável. 

 

4.2 Iniciativas Nacionais de Compras Públicas Sustentáveis 

 

Várias iniciativas voltadas à observância da sustentabilidade nas compras públicas 

vêm se destacando no Brasil, nos diversos âmbitos da federação (federal, estadual e 

municipal), além do apoio e incentivo de ONGs e entidades de pesquisas. 

Para tratar das principais experiências, inicialmente, destaca-se o Projeto 

“Fomentando Compras Públicas Sustentáveis no Brasil” lançado em 2007, pelo Programa de 

Compras Públicas Sustentáveis, desenvolvido pelo Conselho Internacional para Iniciativas 

Ambientais Locais (ICLEI), nos Estados de Minas Gerais e São Paulo: 

a) Projeto Fomentando Compras Públicas Sustentáveis no Brasil (CPS-Brasil): 

O Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais (ICLEI) foi criado em 1990, 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o papel de fomentar um movimento 

mundial de governos locais dedicados ao desenvolvimento sustentável, para promover e 

gerenciar campanhas e programas relacionados a questões de sustentabilidade local, fazendo a 

ligação entre a ação local e as metas e objetivos de acordos internacionais.  

No âmbito da campanha global do ICLEI, foi criado o Programa de Compras 

Públicas Sustentáveis (CPS) com o objetivo de auxiliar governos locais a promoverem a 

introdução de critérios ambientais nos processos de compras, levando em consideração a sua 

real necessidade, bem como as circunstâncias em que os produto foram gerados até a 

disposição final. 

A experiência adquirida pelo ICLEI com o Programa de Compras Públicas 

Sustentáveis (CPS) tem dado bons resultados em iniciativas realizadas em vários continentes, 

principalmente, ‘‘na Europa, onde mais de 200 profissionais em compras públicas 

sustentáveis participaram da Rede “Compre Verde" (BIG-Net) e, em 2004, a 



105 
 

 

Campanha  Procura+ foi lançada42’’ (ICLEI, 2008, s/p.).  A partir de 2004, o ICLEI também 

passou a desenvolver atividades no Brasil, alcançando parcerias com empresas e governos 

locais, e sua metodologia de compras públicas sustentáveis juntamente com o Manual 

Procura+ foram adaptados para o contexto brasileiro através de duas edições (2006 e 2008) da 

publicação do Guia de Compras Públicas Sustentáveis – Uso do poder de compra do governo 

para promoção do desenvolvimento sustentável. 

Assim, procurando fortalecer o processo de compras sustentáveis (CPS), o ICLEI, 

em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo 

(SVMA) e o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo (GVces) ‘‘iniciou, no ano de 2006, um processo para coordenar as atividades de CPS 

da Prefeitura de São Paulo, e desenvolver uma estratégia para seu gerenciamento’’ (ICLEI, 

2008, s/p.). Após um ano do início desta pareceria, ‘‘em 2007, a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente de São Paulo (SMA) e a Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais 

(SEPLAG), aderiram a essa iniciativa para estabelecer o núcleo da rede CPS no Brasil’’ 

(ICLEI, 2008, s/p.). 

Então, foi lançado em 2007 pela campanha global do ICLEI, o projeto “Fomentando 

Compras Públicas Sustentáveis no Brasil”, nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, para 

fomentar a mudança nos padrões de produção e consumo, e programar compras públicas 

sustentáveis no setor público. De acordo com ICLEI o projeto busca alcançar um 

‘‘compromisso governamental dos participantes a desenvolverem CPS; o desenvolvimento e 

implementação de critérios nos processos de compras dos governos por meio de políticas 

públicas e capacitação; e um aumento na oferta de produtos sustentáveis no mercado’’ 

(ICLEI, 2008, s/p.). É disponibilizada uma metodologia própria, dotada de ferramentas que 

permite sua adoção passo a passo por governos locais, podendo ser dividida nos oito passos 

seguintes ilustrados na figura abaixo: 

 

FIGURA 1 - 08 passos de metodologia a ser seguida por governos locais. 

 

 

 

 

                                                 
42 Foi adotada para fomentar Compras Públicas, inicialmente, na Europa, destacando-se cinco passos principais: 

conhecimento da estrutura de compras em determinado departamento ou administração, análise institucional e 

legal, identificação de critérios e impactos ambientais e sociais, pesquisa de mercado, sensibilização das 

instancias decisórias e capacitação do público responsável pelas compras (BETIOL, 2012, p.118). 
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Fonte: adaptado de ICLEI, 2009, s/p. 

 

O Mapeamento (perfil de consumo) consiste em um estudo conciso que demostra o 

as compras do governo e o modo de distribuição do orçamento; 2) a seleção de produtos, 

ocorre após o mapeamento, com a identificação de produtos causadores de danos ao meio 

ambiente com significativos gastos para o governo; 3) o levantamento de alternativas 

sustentáveis, trata-se da pesquisa de mercado, no sentido de oferecer alternativas para 

substituir os produtos mencionados no item anterior; 4) o 1º inventário de base, detalham-se 

as quantidades compradas dos produtos selecionados; 5) a inclusão de produtos sustentáveis 

no catálogo de compras do governo, refere-se a etapa fundamental do projeto, que permite aos 

compradores do governo a inclusão dos produtos alternativos no Catálogo/Pregão de 

compras; 6) no processo licitatório, são desenvolvidos editais, com base em critérios 

sustentáveis;. 7) nas compra dos produtos sustentáveis, são  adquiridos pelo governo os 

produtos mais sustentáveis; 8) no 2º inventário de base, permite-se uma comparação entre o 

período pré e pós-Compras Sustentáveis. E assim, ‘‘avalia-se o desempenho do governo na 

aquisição desses produtos’’ (ICLEI, 2009, s/p.) 

Observa-se que os Estados de Minas Gerais e São Paulo possuem altos índices de 

Produto Interno Bruto (PIB) no país, restando claro o poder de influência que exercem como 

agentes econômicos, de forma a incentivar inovações e estimular as compras sustentáveis no 

INCLUSÃO 
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PROCESSO LICITÁRIO 
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mercado nacional. Desse modo, ao estabelecer uma metodologia para as Compras Públicas 

Sustentáveis, Municípios e Estados do país poderão utilizá-la, no intuito de provocar uma 

redução da pressão sobre os recursos naturais e ecossistemas. O projeto também objetiva 

incentivar a cooperação entre os diferentes níveis de governo, de modo a alcançar 

transparência e eficiência nos processos de compras públicas. 

Para alcançar resultados ainda mais satisfatórios o governo do Estado de São Paulo 

criou o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, e a Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo ‘‘vem trabalhando no sentido de promover as licitações 

sustentáveis na esfera estadual, por meio de atuação conjunta com a Secretaria de Gestão 

Pública’’ (SÃO PAULO, SMA, 2010). No caso, foi instituído o Grupo Técnico de Licitações 

Sustentáveis pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública (CGQP) com o objetivo primordial 

de ‘‘elaborar estudos e prestar assessoria técnica e jurídica na área ambiental, visando à 

introdução de critérios ambientais compatíveis com as políticas socioambientais do Governo, 

especialmente nas ações do sistema eletrônico de aquisição de bens e serviços’’ (ROSSATO; 

BELLEN, 2011, p. 10). 

Segundo ICLEI (2009, s/p.), dentre as atividades a serem desenvolvidas no âmbito 

do programa estão: ‘‘a) a capacitação dos funcionários relativamente à inserção de critérios 

ambientais nos editais de licitação; b) a orientação para a aquisição e contratação de bens e 

serviços cuja especificação tenha recebido o Selo Socioambiental; e c) a elaboração de 

relatórios de sustentabilidade pelos órgãos e entidades’’. 

O Governo do Estado de São Paulo também conta com o Bolsa Eletrônica de 

Compras – Sistema BEC/SP, que desenvolve atividades de modo responsável e transparente, 

trabalhando na redução do preço das aquisições de bens e serviços e do custo operacional. 

Com isso, ‘‘tanto o Programa Estadual de Contratações Sustentáveis, desenvolvido pela SMA 

em parceria com a Secretaria de Gestão Pública, quanto o Projeto CPS-Brasil, fruto da 

parceria da SMA com o ICLEI, vêm apresentando resultados positivos’’ (ICLEI, 2009). 

Por seu turno, o município de São Paulo implantou o Programa ‘‘Madeira Legal’’ 

para promover o consumo e uso sustentável da madeira de origem legal e certificada na 

construção civil, havendo a exigência das empreiteiras contratadas comprovarem a origem da 

madeira usada em obras no município. Tal atividade foi consolidada no Decreto nº 46.380/05, 

e poderá ser comprovada, com a apresentação do Documento de Origem Florestal (DOF), 

utilizado para controle no transporte de produto e subproduto florestal de origem nativa. 

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) juntamente com o 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SINDUSCON-SP) e o 
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Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) ainda elaboraram o manual “Madeira: uso 

sustentável na construção civil” para auxiliar gestores, empreiteiros e a sociedade em geral, 

sobre a responsabilidade no consumo e uso sustentável da madeira. 

Observa-se também que desde 2005, o município de Birigui, localizado no Estado de 

São Paulo, incluiu dentre as suas atividades, a construção de empreendimentos populares com 

uso de energia solar nos coletores para banho, através da Lei nº 4.507.  

Já o município de Sorocaba, localizado no Estado de São Paulo passou a utilizar 

papel reciclado em toda correspondência, incluindo envelopes. 

E o município de Itu, no Estado de São Paulo, também vem adotando uma postura 

proativa referente à sustentabilidade, com ‘‘a criação da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (2007); a conquista de 7 edições consecutivas do Selo Município Verde Azul, o 

mega plantio de 30,5 mil árvores em 45 minutos e a gestão integrada de resíduos sólidos’’ 

(OTERO, 2012, p. 01). A Prefeitura Municipal de Itu também realizou a construção do novo 

Paço Municipal com critérios de sustentabilidade, buscando a redução do consumo dos 

recursos naturais e o reuso de materiais. Considerado o primeiro Green Building Público da 

América Latina por ter cumprido, desde sua idealização, uma série de normas de 

sustentabilidade, o novo Paço Municipal de Itu obteve a certificação LEED (Liderança em 

Energia e Design Ambiental), que atesta que o empreendimento é considerado um “Prédio 

Verde”. Como resultado de uma construção sustentável, ‘‘a economia no consumo de energia 

elétrica é de 30%, 50% de água, redução na emissão de gases de efeito estufa de 35% e 

redução de 60% de geração de resíduos’’ (OTERO, 2012, p. 03). 

Conforme mencionado anteriormente, outro exemplo de governo que aderiu ao 

projeto Fomentando Compras Públicas Sustentáveis no Brasil foi o Estado de Minas Gerais, 

tratando-se do ‘‘primeiro governo brasileiro a aplicar a metodologia do projeto com sucesso 

nas compras governamentais visando influenciar positivamente o mercado consumidor em 

busca da sustentabilidade’’ (ICLEI, 2009, s/p.). 

Em Minas Gerais, o projeto Fomentando Compras Públicas Sustentáveis no Brasil 

foi fruto de uma parceria entre o ICLEI, o Escritório de Projetos no Brasil e o Governo de 

Minas Gerais, representado pela SEPLAG (Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão), 

com auxílio financeiro do Governo Britânico através do DEFRA (Departamento de Meio 

Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais)43. 

                                                 
43 Um fundo de fomento do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido 

aprovou a liberação de 200 mil libras (R$ 640 mil) para o projeto ser desenvolvido em parceria com os Estados 
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Já em 2008, o governo demonstrou ter considerado vários critérios sustentáveis em 

suas compras, através do segundo inventário, entre eles: madeiras, asfalto, materiais e 

equipamento de escritório (ICLEI, 2009, s/p.). Nesse sentido, em 2008, também ficou 

estabelecido pelo Decreto nº 44.723, que as obras e serviços que utilizassem produtos e 

subprodutos de madeira de origem nativa, bem como a aquisição direta dos mesmos, 

deveriam respeitar os procedimentos de controle já estabelecidos, para eventual comprovação 

de sua procedência legal. 

De acordo com Renata Vilhena e Ana Cristina Albuquerque (2007, p.05), a 

‘‘administração do Estado percebeu que a prática de valores éticos e socioambientais que 

envolvem a licitação se estende na gestão contratual, e refletem a responsabilidade da 

Administração no desempenho do papel de consumidor’’. Desse modo, foi estendida aos 

licitantes, a exigência de declarações de que se encontravam regulares perante o Ministério do 

Trabalho, respeitando garantias de direitos e conquistas trabalhistas bem como o atendimento 

às normas de saúde e segurança do trabalho e exigências decorrentes de Convenção ou 

Acordo de Coletivo das categorias profissionais. 

Do mesmo modo, o Estado de Minas Gerais adotou práticas de consumo e produção 

sustentáveis em cinco grupos de despesas da Administração, entre eles, equipamentos de 

informática, obras de pavimentação, materiais de escritório, refeições (delegacias, 

penitenciárias e hospitais públicos) e medicamentos visando à redução de custos e gastos com 

materiais, serviços e obras.  

Assim, processadores, telas e papel reciclado sustentável, foram estabelecidos em 

25% da demanda, sendo determinado indiretamente, por meio da execução contratual que: 

 

Caber à empresa se obrigar ao uso racional da água, implementar ações de eficiência 

energética, redução de produção de resíduos alimentares e melhor aproveitamento 

dos alimentos, implantação de programa de coleta seletiva de resíduos sólidos, com 

utilização de materiais recicláveis, produtos biodegradáveis e controle da poluição 

sonora, bem como a utilização de produtos e matérias alternativas na área de 

pavimentação, como a incorporação da borracha de pneu, bem como o dever de 

respeito ao meio ambiente pelas usinas de asfalto. Seguem alguns esclarecimentos 

específicos sobre as famílias, cujas ações, como dito, já foram iniciadas. 

(VILHENA; ALBUQUERQUE, 2007, p.05). 

 

O projeto tem mostrado a importância do governo de Minas Gerais como indutor de 

condutas sustentáveis na sociedade, para que haja consciência de que todo consumo causa 

impactos, devendo-se eliminar os desperdícios reaproveitando o descarte de bens e serviços. 

                                                                                                                                                         
de Minas Gerais e São Paulo; e com o município de São Paulo, sob a coordenação geral do ICLEI. (ICLEI, 2009, 

s/p.). 
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De acordo com o ICLEI, as implementações no governo de Minas Gerais já 

produziram bons resultado, dentre eles:  

 

1. Cumprimento das etapas de metodologia de CPS: Definiramse os princípios que 

orientariam a escolha de produtos com potencial sustentável; 2. Alinhamento do 

projeto de Compras Públicas Sustentáveis com outras frentes de trabalho do 

governo: a) O projeto Gestão Estratégica de Suprimentos, iniciado em 2006; 

Economia de R$ 77 milhões nas compras efetuadas entre maio de 2007 e janeiro de 

2009; Em 2008, 56,73% dos computadores adquiridos tinham monitores LCD, que 

consomem menos energia; A compra de papel reciclado saltou de 1,9% em 2007 

para 23% até novembro de 2008; b) O Programa Estadual de Gestão de Água e 

Esgoto, em parceria com a FGV, estudou equipamentos economizadores, como 

torneiras de fechamento automático e bacias sanitárias com volume de descarga 

reduzido, inseridos no Catálogo de Materiais do Estado e disponíveis para aquisição. 

Foi elaborada proposta, junto ao 22º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, 

para captação de água de chuva, para lavagem de viaturas e pátio. Houve revisão dos 

contratos da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) para adequá-los à 

demanda e uso real da unidade. Um convênio com o DMAE (Departamento 

Municipal de Água e Esgoto) de Uberlândia recebeu doação da Coca-Cola de 

lixeiras de coleta seletivas, instaladas em escolas e presídios do município; c) O 

Programa de Gestão Energética Estadual, em convênio com o Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais estuda a possibilidade de usar a energia 

solar como fonte de aquecimento em prédios da Segurança Pública e da Defesa 

Social; d) Renovação da frota de veículo, preferindo bicombustíveis. Do total da 

frota, que representa 18 mil veículos, 33% são movidos a etanol ou bicombustíveis. 

(ICLEI, 2009, s/p.). 

 

No ano de 2013, calcula-se que foi adquirido pela Administração Pública Estadual, 

‘‘R$150.289.887,79 em itens marcados como sustentáveis no Catálogo de Materiais e 

Serviços do Estado de Minas Gerais (CATMAS), que possui um total de 481 itens 

sustentáveis’’ (DINIZ, 2013, p. 01). Proporcionalmente, ‘‘aproximadamente 2,14% do valor 

das compras de 2013 foram de itens sustentáveis no CATMAS. Cerca de 1% dos itens de 

material ativos do CATMAS são marcados como sustentáveis’’ (DINIZ, 2013, p. 01). 

Em dezembro de 2013, foi publicado o Manual de Sustentabilidade para a Família de 

Equipamentos de Informática, elaborado pela Diretoria Central de Licitações e Contratos 

(DCLC) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) em parceria com a 

Diretoria Central de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (DCGTIC). 

O Manual de Sustentabilidade para a Família de Equipamentos de Informática 

tornou-se obrigatório a todos os órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais conforme o art. 

8º do Decreto Estadual nº 46.105/201244, tendo como objetivo a definição de critérios 

                                                 
44 A política estadual de compras sustentáveis de Minas Gerais foi legitimada pelo Decreto Estadual nº. 46.105, 

de 2012, que em seu art. 8º estabeleceu que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) seria 

responsável pela coordenação de estudos técnicos para incorporação de critérios sustentáveis em famílias de 

materiais, serviços e obras. Para tanto, definiu-se que a primeira família a ser trabalhada seria a de equipamentos 

de informática. 
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sustentáveis para a aquisição e descarte de computadores, notebooks, serviço de impressão e 

cabeamento estruturado, que serão adquiridos com materiais livres de chumbo, e com tinta 

atóxica trazendo boas práticas de uso, consumo e descarte adequado. 

Em outro ponto, com o objetivo de reduzir o consumo de energia e a quantidade de 

equipamento descartado, e promover a sustentabilidade nas aquisições de lâmpadas, o 

Programa de Gestão Energética do Estado de Minas Gerais também (PGEE) analisou todas as 

lâmpadas cadastradas e liberadas para aquisição no Catálogo de Materiais e Serviços – 

CATMAS, seguindo as diretrizes do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/MG), 

ELETROBRAS/PROCEL e INMETRO. 

Assim foi realizada gradativamente a substituição de lâmpadas ineficientes que 

chegaram ao fim de sua vida útil. Em 2014, foi lançado Manual de Sustentabilidade para 

Especificação Técnica de Lâmpadas e Reatores para auxiliar os gestores públicos na melhor 

utilização da energia elétrica, tornando-se referência nesse segmento. 

Por outro lado, nota-se que apesar de todas as iniciativas, Cristina Costa (2012, p. 15) 

aponta que a capital do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, ainda registra providências 

‘‘tímidas e cautelosas em relação às compras públicas sustentáveis, como a capacitação dos 

servidores e a inclusão de alguns materiais ambientalmente corretos nas compras e registro de 

preços realizados no âmbito da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa’’. 

Em pesquisa realizada junto a Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 

Administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte (SMAGEA) no ano de 2012, Cristina Costa 

(2012, p. 06) constatou que ‘‘a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não tem como premissa 

básica, a inclusão dos padrões de sustentabilidade em suas compras, para atendimento ao 

disposto no art. 3° da Lei 8.666/93’’45. Verificou-se que até o ano de 2012, a Gerência de 

Licitações responsável por criar normas, políticas e procedimentos referentes aos processos de 

compras para a Administração Direta, ainda não havia incorporado totalmente os critérios de 

sustentabilidade em suas práticas, tendo em vista que a temática era nova e carecia de um 

estudo aprofundado da equipe e dos órgãos da Administração Municipal, para ser colocada 

em prática. Sendo assim, foram vários servidores foram encaminhados para participar em 

cursos e simpósios que abordava o tema.  

Apesar disso, algumas iniciativas, haviam sido tomadas como:  

 

                                                 
45 Mais especificamente foram consultadas a Gerência de Licitação (GLIC), a Gerência de Cadastro de Materiais 

(GECMAT), a Gerência de Registro de Preços (GERGP) e a Gerência de Compras Internas. 
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A aquisição de saco plástico de material reciclado, para lixo; de material escolar 

com pelo menos 40% da composição de seus itens sendo de material reciclado (Ex: 

lápis), réguas e esquadros de material pet reciclado lápis de cor de madeira 100% 

reflorestada, cadernos e agendas com o papel certificado como sendo oriundo de 

madeira reflorestada. (COSTA, 2012, p.07). 

 

Veja-se que a respeito da aquisição dos sacos para o lixo, a inciativa era realizada 

somente para atender ao disposto no art. 1° do Decreto nº 14.367/11 e não em função da 

alteração do art. 3º da Lei 8.666/93.  

Referido decreto regulamentou a Lei nº 9.529/08 e dispõe sobre a substituição do uso 

de saco plástico de lixo e de sacola plástica por saco de lixo ecológico e sacola ecológica, 

conforme se verifica no art.1°: 

 

Art. 1° Os estabelecimentos privados e os órgãos e entidades do Poder Público 

situados no Município de Belo Horizonte deverão substituir o uso de saco plástico 

de lixo e de sacola plástica pelo uso de saco de lixo ecológico e de sacola ecológica, 

nos termos da Lei nº 9.529, de 27 de fevereiro de 2008, e deste Decreto. (BELO 

HORIZONTE, 2011). 

 

Em entrevista com a Gerência de Cadastro de Materiais, Cristina Costa (2012, p. 07) 

não encontrou nenhum regulamento relacionado à sustentabilidade para a especificação dos 

materiais. Já na Gerência de Registro de Preços, verificou-se uma grande dificuldade na 

implantação de critérios de sustentabilidade para a aquisição de materiais ambientalmente 

corretos, devido a falta de capacitação e de servidores qualificados para lidar com a questão e 

o despreparo e má fé do mercado que oferta produtos comuns como se fossem sustentáveis. 

Por fim, foi feita entrevista com a Gerência de Compras Internas, em relação à 

questão do consumo consciente, sendo observado que: 

 

Segundo essa gerência as requisições de compra são analisadas para ver se existe a 

real necessidade de aquisição do que foi solicitado e ainda para verificar se há 

possibilidade de compartilhamento de materiais e equipamentos. Mas essa 

verificação é exclusivamente para se adequar os gastos à disponibilidade de recursos 

orçamentários. A Gerência utiliza o menor preço como critério de escolha da 

proposta mais vantajosa e ainda não tem utilizado o quesito de sustentabilidade para 

as suas aquisições. (COSTA, 2012, p.08). 

 

Vale dizer que o Município de Belo Horizonte, em congruência com o Protocolo de 

Quioto, incluiu as contratações sustentáveis em seu ordenamento jurídico através da Lei nº 

10.175/2011, que instituiu a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança 

Climática, havendo uma seção específica para tratar do assunto:  
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Seção IV  

Das Contratações Sustentáveis  

Art. 35 - As licitações e os contratos administrativos celebrados pelo Município 

deverão incorporar critérios ambientais nas especificações dos produtos e serviços, 

com ênfase particular aos objetivos desta Lei.  

Art. 36 - O Executivo, em articulação com entidades de pesquisa, divulgará critérios 

de avaliação da sustentabilidade de produtos e serviços. (BELO HORIZONTE, 

2011a). 

 

Assim sendo, resta aos agentes públicos colocarem todo ordenamento em prática 

para implantação das compras sustentáveis, assegurando que a contratação a ser celebrada se 

configure como a melhor opção para a Administração Pública, não apenas do ponto de vista 

econômico, mas também sobre o ponto de vista ambiental. 

Além dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, que são os pioneiros no projeto 

“Fomentando a Compras Públicas Sustentáveis no Brasil”, outros Estados também atuam em 

prol da sustentabilidade, como o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina,  

O Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente do 

Rio de Janeiro (SEA-RJ), e recursos do Fundo de Conservação Ambiental (FECAM), deu 

início ao projeto “Construção e Compras Públicas Sustentáveis” (CCPS), com o objetivo de 

‘‘fomentar a sustentabilidade no setor da construção civil por meio da implementação de 

políticas e medidas no âmbito do governo estadual, com o foco especial nos grandes eventos 

esportivos de 2014 e 2016’’ (ICLEI LACS, 2010). 

Nos prédios públicos do Estado do Rio de Janeiro, ‘‘40% da água consumida provêm 

de energia solar (Lei nº 5.184/08), havendo ainda a proibição do uso de alimentos 

geneticamente modificados nas merendas escolares (Lei nº 3.908/02)’’ (ROSSAT; BELLEN, 

2011, p.11). Por sua vez, há a proibição do papel cujo processo de fabricação tenha sido 

utilizado cloro molecular no município do Rio de Janeiro (Lei nº 4.499/07), bem como a 

utilização de madeira não-certificada (Lei nº 4.352/06). 

Recentemente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAC) e a Secretaria 

Municipal de Administração (SMA), ambas da Prefeitura do Rio de Janeiro, uniram-se no 

intuito de criar o Catálogo Sustentável de Bens e Serviços Comuns, o "Catálogo Verde", a ser 

adotado nos processos de aquisição de materiais e nas contratações de serviços no âmbito da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. O Catálogo possui vários produtos de famílias 

diferentes, tais como: material de construção, material de limpeza, material de escritório, 

equipamentos eletrônicos, equipamentos de informática e veículos; havendo a possibilidade 

de se incorporar outros tipos de produtos. 
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Assim, desde 2013, ano de lançamento do catálogo, o município conta com uma 

importante ferramenta que auxilia os compradores a adquirirem produtos mais sustentáveis, 

utilizando o poder de compra do município a favor da sustentabilidade. 

Outro exemplo é o município de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul, que 

conforme Decreto nº 15.699/07, editou normas para aquisição de produtos e subprodutos 

florestais de origem nativa ou não.  

A região sul do país também incluiu iniciativas de compra de produtos alimentícios 

orgânicos para consumo nas escolas públicas, como exemplo da utilização no Estado de Santa 

Catarina do ‘‘programa “merenda ecológica”, nas cidades de Florianópolis, Criciúma e 

Palmeira. No judiciário, o presidente do Tribunal Federal da 4ª Região (sul do país) 

determinou por portaria a compra progressiva de papel não clorado para uso no 

tribunal’’(BIDERMAN et al., 2008, p. 77). 

Por último, vale informar que objetivando manter conectados os governos 

participantes do projeto ‘‘Fomentando Compras Públicas Sustentáveis no Brasil’’, foi 

elaborado pelo ICLEI, o Boletim ‘‘Conexão Remate’’ sobre compras públicas sustentáveis, 

que atua na divulgação de notícias sobre o que está sendo feito no âmbito das compras 

públicas sustentáveis praticadas no país. 

b) Programa Cidade Amiga da Amazônia: Trata-se de programa desenvolvido 

pelo Greenpeace, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que trabalha em 

prol da defesa do meio ambiente. Este programa atua prioritariamente na compra sustentável 

de madeira produzida na Amazônia e produtos florestais, tendo como objetivo ‘‘a criação de 

uma legislação municipal que elimine a madeira ilegal e de desmatamentos criminosos de 

todas as compras municipais’’ (GREENPEACE, 2008).  

A madeira extraída de forma irregular tem preços mais baixos que as produzidas em 

plano de manejo sustentável, o que inviabiliza a concorrência. Por isso, os municípios devem 

estabelecer critérios de controle nos processos de compras públicas para aquisição de 

produtos madeireiros, transformando seu poder de compra em política ambiental, para que 

possam servir de exemplo de consumo responsável para toda sociedade. Segundo dados do 

Greenpeace (2008), o programa conta com a participação de 38 municípios.  

Jaqueline Rossato e Hans Bellen relatam como um município faz para se tornar uma 

Cidade Amiga da Amazônia 

 

Na prática, para um município se tornar uma Cidade Amiga da Amazônia é 

necessário assinar um termo de compromisso assumido com as demandas do 

programa. Posteriormente, é estabelecido um grupo de trabalho encarregado de 
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elaborar a legislação municipal e definir de que forma será implantada. Uma vez 

elaborada, a legislação deve ser apresentada à Câmara dos Vereadores e à sociedade 

para discussão e informação. Atualmente, a Lei de Licitações que rege as compras 

públicas favorece a escolha da melhor proposta, como consta no artigo 3º da Lei 

8666/93 “[...] a proposta mais vantajosa para a Administração” que, 

consequentemente, considera o menor preço como fator determinante. (ROSSATO; 

BELLEN, 2011, p.13). 

 

Não obstante, a lei municipal desenvolvida para o CAA (Cidade Amiga da 

Amazônia) deve servir de auxílio à Lei n° 8.666/93, incorporando critérios de 

sustentabilidade para a compra da madeira amazônica. 

c) Projeto Compras Sustentáveis pela Inovação e por uma Economia Verde e 

Inclusiva (Green Public Procurement for Innovation and Green Growth): Trata-se de um 

projeto financiado pelo Fundo de Prosperidade do governo britânico, representado pela 

Embaixada Britânica em Brasília, e tem o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MP) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) como beneficiários, 

que atuam objetivando aumentar a capacidade institucional do Governo Federal Brasileiro 

para implementar a legislação brasileira sobre compras públicas sustentáveis (Decreto 

7.746/2012 e IN 10/2012), enquanto mecanismo de promoção da inovação e fomento à 

economia verde e inclusiva. 

Como resultado da parceria entre o ICLEI e o Centro de Estudos em Sustentabilidade 

(GVces) da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), visando apoiar a implementação do 

Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio  (MDIC), ‘‘são apresentados estudos técnicos sobre produtos com recomendações 

de atributos de sustentabilidade para as compras e contratações públicas a fim de estabelecer 

condições favoráveis para o uso racional e responsável dos recursos públicos e naturais’’ 

(GIASSON et al., 2015, p. 06).  

Além dos referidos projetos e programas, ainda destaca-se a campanha Ernie (eco-

responsible procurement guidance in developing and newly industrialising countries), que 

inclui o município de São Paulo e refere-se a “diretrizes para compras ecorresponsáveis em 

países em desenvolvimento e em fase de industrialização”. Com essa campanha, objetiva-se 

alcançar os seguintes resultados: boa prática como modelo para outros órgãos de governo; 

‘‘integração com iniciativa da Agenda 21 nacional em nível federal voltada para compras 

públicas sustentáveis e subsídios para revisão da Lei n° 8.666/93; criar/melhorar o mercado 

para produtos ambientalmente amigáveis’’ e programar novos parâmetros de práticas para o 

setor privado (BIDERMAN et al., 2008, p. 78). 
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Ainda podem-se citar metas específicas ocorridas em órgãos do governo que 

demonstram uma preocupação com as compras sustentáveis e com a preservação do meio 

ambiente como: Projeto de Eficientização da Iluminação do Edifício Sede do Ministério de 

Minas e Energia com o objetivo de transformar o sistema de iluminação do edifício usando 

tecnologia de ponta para economizar energia; Economia de água encanada e potável na 

Controladoria Geral da União (CGU) através de ações para mitigar os impactos do consumo 

para gerar economia como, por exemplo: Substituição das torneiras atuais por automáticas; 

Realização de campanha de conscientização do uso de energia principalmente na CGU Sede; 

Substituição de descargas tradicionais (com válvula de parede) por outras mais econômicas (à 

vácuo, por exemplo). Ressalta-se que a CGU já possui algumas metas para compras 

sustentáveis, tais como a adaptação dos instrumentos convocatórios das novas compras às 

diretrizes da A3P; e por fim, o Boletim informativo ‘‘Faz Melhor’’ e Orientações sobre 

Contratações Sustentáveis do Ministério da Fazenda, com o objetivo de promover a 

conscientização de hábitos de consumo sustentáveis e da economia de recursos, por meio do 

envio semanal de boletins via e-mail para os servidores fazendários; e orientar e esclarecer 

sobre as contratações públicas sustentáveis e seus procedimentos, em operação desde 2013. 

Apresentados os estudos anteriores, na próxima seção, serão demonstrados exemplos 

de iniciativas para compras sustentáveis no contexto internacional. 

 

4.3 As Compras Públicas Sustentáveis no Panorama Internacional 

 

A preocupação com a proteção e preservação ambiental ocorre em escala mundial e 

critérios de sustentabilidade vinculados às contratações públicas estão cada vez mais 

presentes para apoiar políticas e programas de sustentabilidade considerada como um 

princípio norteador global, nacional, regional e local. Desde a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo no ano de 1972, questões atreladas ao meio 

ambiente passaram a fazer parte da pauta de debates internacionais quando se reconheceu a 

eminente necessidade de reformulação dos padrões de produção e consumo e de se fixar 

limites ao desenvolvimento.  

Nessa esteira, após a Conferencia de Estocolmo vários eventos foram organizados 

em países no mundo para destacar a importância de limites no uso de recursos naturais, sob o 

viés do desenvolvimento sustentável. São exemplos: Convenção de Viena para Proteção da 

Camada de Ozônio (1985); Relatório Brundtland (1987); Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – RIO-92 (1992); a Convenção para a Proteção e 
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Utilização dos Cursos de Água Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais (1992), a 

Convenção da Biodiversidade Biológica (1992), o Acordo de Implementação de Livre 

Comércio Norte Americano (1993), a Conferência de Copenhague sobre o Desenvolvimento 

Social (1995), a Declaração de Nova Delhi de Princípios de Direito Internacional Relativos ao 

Desenvolvimento Sustentável (2002), Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável 

– Rio + 10, em Joanesburgo (2002); a Conferência Africana sobre Recursos Naturais, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (2003); Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável – Rio+20 (2012), dentre tantos outros (RAMOS, 2015, p.103; 

SANTOS, 2013, p.27-31). 

Destaca-se nesse bojo a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (Rio-92), onde foi consolidada a ideia de desenvolvimento sustentável 

(expressão que começou a ser discutida tomando forma no Relatório Brundtland, de 1987) e o 

consumo sustentável apresentou-se de maneira explícita como preocupação internacional 

permeando as discussões e as premissas assentadas após a Rio-92. 

Assim, foi adotada e assinada na Rio-92 a Agenda 21 que destaca o papel da 

sociedade civil e dos governos na mudança dos padrões de produção e consumo para que os 

desperdícios dos recursos naturais sejam evitados, através de políticas públicas de compras 

sustentáveis, tanto em âmbito global, quanto nacional e local, representando um indutor da 

adoção de gestão socioambiental sustentável no âmbito da Administração Pública no mundo. 

Desse modo, medidas adotadas na Agenda 21, contribuíram na construção de linhas 

de referência para promoção de ações visando o uso da compra pública de produtos e serviços 

sustentáveis, como as discutidas na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável 

realizada em Joanesburgo, na África do Sul, no ano de 2002, conhecida como Rio+10, no 

qual também se procurou fazer um balanço das conquistas, desafios e das novas questões 

surgidas desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

RIO-92. Observa-se que como resultado do compromisso internacional assumido na Rio-92, o 

Brasil desenvolveu entre os anos de 1996 e 2002, sua ‘‘Agenda 21 Brasileira’’, que foi 

lançada em 2002 durante a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em 

Joanesburgo e incluiu o objetivo de “produção e consumo sustentáveis contra a cultura do 

desperdício”. Com isso, as compras públicas sustentáveis se tornaram objeto de vários 

governos em âmbito global, sinalizando a importância das consequências que o comprar e o 

produzir possui em relação às questões ambientais. 

Já em 2003, dando prosseguimento aos compromissos adotados na Conferência 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de Johanesburgo (2002), foi lançando o 
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Processo de Marrakesh sob coordenação do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente) e da UNDESA (Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 

Nações Unidas), com o objetivo de dar aplicabilidade e expressão concreta em 10 anos aos 

padrões mais sustentáveis de produção e consumo (PCS) em nível global, pré-concebidos na 

Rio+10. De acordo com Laura Macedo, Ana Carolina da Silva e Paula Gabriela Freitas: 

 

No âmbito do Processo de Marrakech, foram criadas Forças-Tarefas (Task Forces) 

para engajar a participação de especialistas de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento em iniciativas voluntárias dentro de temas selecionados. Estas 

forças-tarefas são lideradas por governos que, em cooperação com outros parceiros, 

se comprometem a realizar uma série de atividades de promoção do consumo e 

produção sustentável. Dentre elas, há uma força-tarefa específica para implementar 

ações em CPS. (MACEDO; SILVA; FREITAS, 2010, p.03). 

 

Com a contribuição de seus membros, o MTF (Marrakech Task Force) em CPS 

promoveu a implementação de compras sustentáveis (chamada Abordagem MTF para CPS) 

em vários países desenvolvidos e em desenvolvimento no intuito de gerar subsídios para a 

construção de um marco global para ações em relação à produção e consumo sustentável 

alinhados com as necessidades de desenvolvimento social e econômico.  

Como resultado, o Brasil lançou em 2011, seu Plano de Ação para Produção e 

Consumo Sustentáveis (PPCS), destacando entre seus pontos principais as Compras Públicas 

Sustentáveis.  

Já em 2012, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável-Rio+2046, no qual foi adotado e assinado o documento “O futuro que queremos”, 

apontando para atenção aos padrões de produção e consumo, e sendo estabelecido um novo 

marco de 10 anos para a implementação de programas de produção e consumo sustentáveis 

pelos governos participantes. Observa-se que o papel dos Estados de buscarem a proteção e 

preservação ambiental ‘‘passa pelas estratégias e condições em que os entes estatais realizam 

suas aquisições e contratações, haja vista que, não só no Brasil como na maioria dos países, as 

compras governamentais representam parcela considerável do comércio interno e externo’’ 

(RAMOS, 2015, p.104). 

                                                 
46 No ano de 2012 o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20). Os 188 países participantes se empenharam em investir US$ 513 bilhões em projetos, parcerias, 

programas e ações nos próximos dez anos nas áreas de transporte, economia verde, energia, proteção ambiental, 

desertificação e mudanças climáticas (ACORDOS GLOBAIS, 2012). 
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Assim, é importante destacar a experiência de países no âmbito internacional que 

adotaram normas sobre compras públicas sustentáveis e passaram a utilizar processos de 

seletividade de bens e serviços incorporando critérios de sustentabilidade ambiental. 

a) América do Sul: Seguindo uma tendência mundial, os países da América do Sul 

iniciaram uma discussão para implementação das compras públicas sustentáveis, em que 

países integrantes do Mercosul, como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, deveriam dar 

prioridade para produtos oriundos de processos produtivos ambiental e socialmente 

responsáveis e sustentáveis. 

O Decreto n. 5.208 de 17 de setembro de 2004 promulgou o Acordo-Quadro sobre 

Meio Ambiente do Mercosul,  em que os países participantes do Mercosul, se 

comprometeram a promover a adoção de processos produtivos e serviços não degradantes do 

meio  ambiente. 

Conforme seu artigo 4º, o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul tem 

por objetivo ‘‘alcançar o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente 

mediante a articulação entre as dimensões econômica, social e ambiental, contribuindo para 

uma melhor qualidade do meio ambiente e de vida das populações’’ (MERCOSUL, 2004, 

s/p.). 

Há também, a Política de Promoção e Cooperação em Produção e Consumo 

Sustentáveis do Mercosul, aprovada pelo Conselho do Mercado Comum em 2007 (Decisão n. 

26/2007). 

No âmbito dos países, observa-se que ‘‘a Argentina aplica critérios ambientais em 

suas compras desde 2006. O país também participa desde 2008 do Projeto “Difusão e 

Desenvolvimento de Capacidades em CPS nos Países Integrantes do MERCOSUL”, 

financiado pelo PNUMA (MACEDO; SILVA; FREITAS, 2010, p.04). No mesmo ano, foi 

lançado o manual para elaboração de políticas de CPS denominado “Compras Públicas 

Sustentáveis no Mercosul”, pelo Instituto Argentina para o Desenvolvimento Sustentável 

(IADS). As Compras Públicas Sustentáveis inseridas no país “são parte das políticas de 

inclusão social do governo nacional, visando inserir os setores mais necessitados da 

população no mercado de trabalho ativo, recuperar o trabalho, e através dele, a dignidade” 

(ARGENTINA, 2011, p.03). 

No nível municipal, a cidade de Buenos Aires tem realizado compras e contratações, 

regidas pela Lei de Compras e Contratações n° 2095 e seu regulamento, aprovado pelo 

Decreto nº 754/GCBA/08.  
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Além disso, tem desenvolvido o Projeto “Compras Públicas Sustentáveis na Cidade 

de Buenos Aires”, através de parceria entre o IADS e o ICLEI – Governos Locais pela 

Sustentabilidade. O projeto edita propostas concretas de critérios sustentáveis para aplicação 

às compras e contratações de quatro principais produtos ou serviços no consumo da 

administração, como papel, serviço de limpeza, produtos de informática (impressoras, 

monitores, computadores), e luminárias. 

O Chile também é considerado um país avançado em termos de contratações 

públicas sustentáveis, havendo inclusive, legislação sobre o tema contendo várias Diretivas47. 

A Diretiva n° 17 trata de instruções para realização de contratações inclusivas e que promove 

a igualdade de oportunidades no mercado público, mas é a Diretiva n° 13, de 23 de maio de 

2011, que enfoca com maiores detalhes as instruções para a realização de contratações 

sustentáveis no mercado público. 

O item 1 especifica o objetivo da Diretiva n°13, dispondo que, através dela, 

 
Se busca estabelecer os conceitos e parâmetros básicos que facilitem aos organismos 

da Administração Pública desenvolver, fomentar e potencializar a realização de 

procedimentos de contratações sustentáveis de bens móveis e serviços, através do 

Sistema de Informações e sua plataforma de licitações do Estado e, desta forma, 

contribuir para o desenvolvimento sustentável do país48. (CHILE, 2011). 

 

Todo é de grande importância e merece bastante atenção, todavia, serão expostos a 

seguir apenas o que prevê o item 3, alíneas “A” e “C” do mencionado documento: 

 

3 - INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA EFETUAR UM 

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO SUSTENTÁVEL [...] A. Definição das 

especificações ou características No momento de determinar as especificações ou 

características dos bens ou serviços necessários, os compradores públicos devem 

considerar, sempre que possível, as propriedades de sustentabilidade do produto ou 

serviço a ser adquirido, ou seja, incluir aspectos que permitam caracterizar a 

mencionada contratação como sustentável. [...] C. Na contratação de bens ou 

serviços Em caso de celebração de um contrato de aquisição de bens ou serviços em 

particular, a entidade compradora deve assegurar que os termos do contrato se 

ajustam ao determinado nas respectivas licitações, com ênfase especial nos aspectos 

que podem ter alguma consequência ou efeito econômico, social e/ou ambiental, a 

fim de obter um compromisso real e efetivo do fornecedor adjudicado com relação à 

execução de uma contratação sustentável49. (CHILE, 2011, Tradução minha). 

                                                 
47 Diretivas: atos normativos que exigem que o Estado-Membro tenha uma condição almejada, sem, no entanto, 

estabelecer a maneira como fazê-lo. 
48 Texto original: Mediante Ia presente Directiva se busca establecer los conceptos y parámetros básicos que 

faciliten a los organismos integrantes de Ia Administración del Estado el desarrollar, fomentar y potenciar Ia 

realización de procedimientos de contratación sustentables de bienes muebles y servicios a través del Sistema de 

lnformación y su plataforma de licitaciones del Estado y de esta forma, contribuir al desarrollo sustentable del 

pals. 
49 Texto original: 3 – INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EFECTUAR UN 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SUSTENTABLE [...] A. Definición de especificaciones o 
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Como se vê, a Diretiva prevê a inserção de requisitos sustentáveis na especificação 

do objeto, sendo de grande relevância para o desenvolvimento sustentável no país. Em virtude 

de sua legislação sobre compras públicas sustentáveis, o PNUMA firmou parceria estratégica 

com o Chile, contribuindo para criação de um portal oficial de compras governamentais, com 

informações relevantes sobre práticas e certificações ambientais dos fornecedores. Todo esse 

trabalho permitiu com que ‘‘no ano de 2013, 43,3% (quarenta e três vírgula três por cento) 

das ordens de compra emitidas pelos órgãos estatais chilenos considerassem critérios 

sustentáveis nas contratações’’ (MINISTERIO DE HACIENDA, 2015). 

Por outro lado, no Peru há previsão da contratação pública sustentável somente como 

um princípio, disposto na Lei de Contratações do Estado, regulamentada pelo Decreto 184-

2008. Nesse sentido, Jorge García Paz ressalta que: 

 

[...] a compra verde no Peru só é mencionada de maneira declarativa sem indicar um 

critério de aplicação no Regulamento da Lei de Contratação Pública, isto é, não 

estamos sequer numa fase inicial. Para isso, é necessário que a Administração 

Pública e outras entidades comecem a introduzir critérios de sustentabilidade nas 

contratações públicas50. (PAZ, 2009, p. 48, tradução minha). 

 

Visualiza-se que tal como ocorre no Brasil, o Peru evidencia o mesmo problema, 

qual seja, a Lei de Contratações Públicas não indica o modo e o momento que devem ser 

inseridos critérios ambientais nas compras públicas, limitando-se a tratar a compra sustentável 

como um princípio a ser observado (no Brasil, a inserção da promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável aparece como um objetivo). 

Certo é que se os referidos países sul-americanos tiverem um crescimento 

econômico, sem dúvidas, este se refletirá nas compras e contratações feitas pelas 

Administrações Públicas. E sendo assim, a adoção de Compras Públicas Sustentáveis 

representa uma preocupação em se desenvolver sem degradar o meio ambiente. 

                                                                                                                                                         
características Al momento de determinar las especificaciones o características de los bienes o servicios que se 

requieren, los compradores públicos deberán considerar, en lo posible, las propiedades de sustentabilidad del 

producto o servicio a adquirir, ésto es, que incluya aspectos o que permitan catalogar la mencionada contratación 

como sustentable. [...] C. Contratación del bien o servicio En caso de que suscriba un contrato producto de la 

contratación del bien o servicio en particular, la entidad compradora debe cuidar que la regulación contractual se 

ajuste a lo señalado en las bases de licitación respectivas, colocando especial énfasis en aquellos aspectos que 

puedan tener alguna consecuencia o efecto económico, social y/o medioambiental, de manera de obtener un 

compromiso real y efectivo del proveedor adjudicado en lo relativo a la ejecución de una contratación 

sustentable. 
50 Texto original: [...] la compra verde en el Perú solo es mencionada de manera declarativa sin señalar un 

criterio de aplicación en el Reglamento de la Ley de Contratación Pública, es decir, no estamos ni siquiera en un 

estadio inicial. Para ello, se requiere que la Administración Pública y otras entidades empiecen a introducir 

criterios sostenibles en la contratación pública. 
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b) América Central: A Costa Rica destaca-se por estabelecer desde 2006, um 

sistema que possibilita a aquisição de serviços e produtos com bons desempenhos do ponto de 

vista ambiental, mesmo que o preço não seja o menor. No caso, é concedido pontos/descontos 

em produtos e serviços de acordo com as características de qualidade, tempo de entrega, e 

outras variáveis, entre elas o desempenho ambiental, quando for o caso da contratação.  

Desde 2009, a Costa Rica faz parte do projeto “Implementação de políticas 

ambientais nas contratações públicas na América Central”, atrelada à organização CEGESTI, 

com a participação de El Salvador, Guatemala e Panamá. Os objetivos do projeto são: 

promover a ‘‘definição de uma política de Compras Públicas Verdes na América Central; 

promover que as instituições públicas nesses países definam suas políticas de compras verdes; 

e promover a capacitação e informação sobre o tema’’(MACEDO; SILVA; FREITAS, 2010, 

p.05). Hodiernamente o Ministério de Meio Ambiente da Costa Rica tem medido esforços 

para definir uma Política Nacional de Compras Sustentáveis. 

c) América do Norte: No continente norte americano, Estados Unidos, Canadá e 

México estabelecem regras de cuidado ao meio ambiente e à cidadania em compras e 

contratações públicas sustentáveis. 

 

Nos Estados Unidos foi aprovado regulamento (Executive Order number 12.873) 

durante o governo de William Clinton em 1993, sob a influência do Vice Presidente Al Gore, 

que ‘‘estabeleceu regras de respeito ao meio ambiente e à cidadania em licitações públicas, 

estabelecendo, entre outras, a obrigatoriedade da aquisição de materiais reciclados, como o 

papel, óleos lubrificantes refinados novamente e pneus reaproveitados’’ (BIDERMAN, 2008, 

p. 30). Referido regulamento ordem possuía importantes dispositivos, como os da seção 102, 

201 e 401, transcritos abaixo:  

 

Seção 102. Consistentes com as políticas estabelecidas pelo Gabinete de Política de 

Aquisições Federais ("OFPP") Manual da Política 92-4, as agências devem respeitar 

as políticas do Poder Executivo para a aquisição e utilização de produtos e serviços 

ambientalmente preferenciais e implementar programas de preferência de aquisição 

de custo-benefício que favorecem a compra desses produtos e serviços.  

[...]  

Seção 201. "Ambientalmente preferível", os produtos ou serviços que têm um efeito 

menor ou reduzido sobre a saúde humana e o meio ambiente, quando comparados 

com os produtos ou serviços concorrentes que atendem a mesma finalidade. Esta 

comparação pode considerar a aquisição de matérias-primas, produção, fabricação, 

embalagem, distribuição, reutilização, operação, manutenção ou eliminação do 

produto ou serviço. 

[...]  

Seção 401. Planejamento de Aquisição. No desenvolvimento dos planos, desenhos, 

declarações de trabalho, especificações ou outras descrições de produtos, as agências 
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devem considerar os seguintes fatores: a eliminação de requisitos de materiais 

virgens; uso de materiais recuperados; reutilização de produtos; custo do ciclo de 

vida; reciclagem; o uso de produtos ambientalmente preferíveis; prevenção de 

resíduos (incluindo a redução ou eliminação da toxicidade); e eliminação final, 

conforme o caso. Esses fatores devem ser considerados no planejamento de 

aquisição para todos os contratos e na avaliação e concessão de contratos, conforme 

o caso. Os gestores de programas e de aquisição devem ter um papel ativo nessas 

atividades51. (FEDCENTER, 1993, Tradução minha). 

 

Conforme se observa, a Ordem 12873 demonstrou o modo em que as contratações 

públicas deveriam ocorrer, obrigando o governo federal a observarem as questões ambientais 

nos processos de compras. 

Não obstante a Executive Order 12873 foi revogada durante o governo de George W. 

Bush, sendo substituída pelas de número 13101, 13123, 13134, 13148, 13149, 13423 e 13514; 

cada qual estabelecendo um segmento específico. 

No tocante às edificações sustentáveis, vale mencionar que o U.S. Green Building 

Council editou um Guia de Construções Governamentais Verdes, de modo que transmite 

informações sobre as formas de elaboração dos projetos e contratação de empreitadas 

utilizando requisitos e critérios ambientais. Apesar do Guia não ser obrigatório, trata-se de 

uma valiosa ferramenta de informações e que parte do pressuposto de que: 

 

O setor do governo está liderando pelo exemplo na vanguarda da revolução da 

construção verde. As instalações públicas concebidas, construídas e operadas, 

segundo os princípios de construção verde são importantes para a saúde ambiental e 

a responsabilidade fiscal nos níveis locais, estaduais e federais. Os projetos públicos 

visíveis que destacam a beleza e o valor da construção verde também aumentam a 

consciência, inspiram a implementação mais ampla de práticas de construção 

sustentável e incentivam o setor privado a construção verde52 (U.S. GREEN 

BUILDING COUNCIL, 2015, p.02, tradução minha). 

 

                                                 
51 Sec. 102. Consistent with policies established by Office of Federal Procurement Policy (“OFPP”) Policy 

Letter 92-4, agencies shall comply with executive branch policies for the acquisition and use of environmentally 

oreferable products and services and implement cost-effective procurement preference programs favoring the 

purchase of these products and services.  

[...] Sec. 201. “Environmentally preferable” means products or services that have a lesser or reduced effect on 

human health and the environment when compared with competing products or services that serve the same 

purpose. This comparison may consider raw materials acquisition, production, manufacturing, packaging, 

distribution, reuse, operation, maintenance, or disposal of the product or service.  

[...] Sec. 401. Acquisition Planning. In developing plans, drawings, work statements, specifications, or other 

product descriptions, agencies shall consider the following factors: elimination of virgin material requirements; 

use of recovered materials; reuse of product; life cycle cost; recyclability; use of environmentally preferable 

products; waste prevention (including toxicity reduction or elimination); and ultimate disposal, as appropriate. 

These factors should be considered in acquisition planning for all procurements and in the evaluation and award 

of contracts, as appropriate. Program and acquisition managers should take an active role in these activities. 
52 Texto original: The government sector is leading by example at the forefront of the green building revolution. 

Public facilities designed, built and operated using green building principles are important to environmental 

health and fiscal responsibility at the local, state and federal levels. Visible public projects that highlight the 

beauty and value of green building also raise awareness, inspire the broader implementation of sustainable 

building practices and encourage the private sector to build green. 
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Igualmente, o município de Nova York concede incentivos fiscais para o uso de 

equipamentos eficientes sob o ponto de vista ambiental, havendo normas para construções e 

arquitetura sustentáveis. 

Vê-se que apesar de ser um país fortemente ligado ao Poder econômico e por vezes 

taxado como um país que desrespeita o meio ambiente, os Estados Unidos tem procurado 

implementar as compras públicas sustentáveis, porém, nota-se que todo esforço tem se 

desdobrado em um processo de convencimento dos órgãos públicos, em especial estaduais e 

locais, para que regulamentem as contratações sustentáveis. 

Em relação ao Canadá, em 2005 o governo canadense fundou o Escritório de 

Operações Ecológicas do Governo (Office of Greening Government Operations OGGO) para 

que no de 2006 começasse a desenvolver uma política de contratos com respeito as questões 

ambientais. Com isso, todos os órgãos do governo tem a obrigação de formularem metas de 

aquisição sustentáveis havendo o treinamento de todos agentes públicos envolvidos. O OGGO 

fornece aos compradores um conjunto de instrumentos para auxiliá-los em suas escolhas e 

uma lista em seu site para incentivá-los a levar a sustentabilidade em consideração. Além 

disso, ‘‘observa-se que políticas de contratos públicos canadenses incluem focos de não 

discriminação e garantia de oportunidades de aquisição de empresas aborígenes’’ (COGO, 

2015, p. 80). 

Por sua vez o México possui lei de compras e contratações que trata de princípios de 

compras públicas sustentáveis, para que os contratos e as aquisições do governo mexicano 

contenham eficiência energética e economia no uso de água. O país requereu a contribuição 

do PNUMA que sugeriu a realização de um estudo do ciclo de vida dos produtos, como 

exemplo, papel e papelão. Ademais, o governo mexicano faz parte de um grupo de compras 

públicas ecológicas criado no âmbito do acordo de livre-comércio do Nafta (North American 

Free Trade Agreement - Acordo de Livre-Comércio da América do Norte) e tem um 

programa de gestão ambiental pública bastante interessante, que inclui reciclagem, 

capacitação de funcionários, economia de energia, entre outros aspectos. 

d) África: No continente africano destaca-se a África do Sul o qual tem investido no 

gerenciamento dos recursos naturais e no meio ambiente com aumento dos campos de 

colheita, gerando empregos e elevando a viabilidade de água na região. A política de compras 

sustentáveis na África do Sul também tem abarcado a agenda social, a exemplo da compra de 

empresas pertencentes a negros (BETIOL et al., 2012, p. 36). Observa-se que a Constituição 

da África do Sul dispõe que categorias preferenciais poderão alocar os contratos nas compras 

públicas, como é o caso de critérios ambientais.  
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Diz a seção 217 da Constituição da República da África do Sul que:  

 

217. […] 

Subseção 1 - quando um órgão do estado das esferas nacional, provincial ou local de 

governo, ou qualquer outra instituição identificada na legislação nacional contrata 

bens ou serviços, isso deve ser feito de acordo com um sistema que seja justo, 

isonômico, transparente, competitivo e com economicidade. 

Subseção 2 – a subseção 1 não inibe que os órgãos do estado ou instituições 

referidas nesta subseção implementem uma política de compras públicas para: 

Categorias preferenciais na alocação dos contratos; e 

Proteção ou incremento de pessoas, ou categoria de pessoas em desvantagem em 

razão de injusta discriminação. 

Subseção 3 – a legislação nacional deve prescrever uma estrutura por meio da qual a 

política referida na subseção 2 deva ser implementada53. (ÁFRICA DO SUL, 1996, 

tradução minha). 

 

Por conseguinte, observa-se que a Cidade do Cabo, na África do Sul, tem investido 

fortemente na implementação das compras públicas sustentáveis, sendo lançado em 2012, um 

guia de orientações, anexo à Política Municipal de Gestão de Suprimentos.  

Com princípios, objetivos e uma estratégia integrada às metas do Plano de Ação 

sobre Energia e Mudanças Climáticas e do Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado, 

‘‘as orientações encorajam que seja considerado amplamente o conceito de ‘ciclo de vida’ no 

momento da elaboração dos editais, da avaliação de propostas e nos contratos e, assim, 

revistos os critérios de seleção dos fornecedores’’(BETIOL et al., 2012, p. 65).  

Espera-se que a utilização do poder de compras do governo estimule também a 

participação do mercado, ocasionando a redução de riscos e impactos ambientais e 

incentivando a inovação. 

e) Oceania: A Austrália também desenvolve políticas públicas voltadas para 

compras e contratações sustentáveis, em especial, com as compras locais. Fomentada pela 

Green Building Council da Autrália (GBCA) ou Conselho Verde de Construções da Austrália, 

órgão criado em 2002, para desenvolver a indústria de propriedade sustentável, tendo como 

objetivo a adoção de práticas ecológicas baseadas no mercado. Assim, a governo australiano 

incentiva a promoção de programas de construções ecológicas, tecnologias, práticas de 

                                                 
53 Texto original: 217. […] 

(1) When an organ of state in the national, provincial or local sphere of government, or any other institution 

identified in national legislation, contracts for goods or services, it must do so in accordance with a system which 

is fair, equitable, transparent, competitive and cost-effective.  

(2) Subsection (1) does not prevent the organs of state or institutions referred to in that subsection from 

implementing a procurement policy providing for – 

 (a) categories of preference in the allocation of contracts; and  

(b) the protection or advancement of persons, or categories of persons, disadvantaged by unfair discrimination.  

(3) National legislation must prescribe a framework within which the policy referred to in subsection (2) must be 

implemented. 



126 
 

 

projeto e operações de sustentabilidade em prédios, como o caso do CH2, prédio da prefeitura 

de Melbourne, desenhado para se tornar o prédio com melhor design sustentável da Austrália. 

Do mesmo modo, a arquitetura objetiva à economia de energia e água, além de dar maior 

conforto aos ocupantes. 

f) Ásia: O Japão, Coreia do Sul e China chamam atenção por suas políticas no 

continente asiático.   

O sistema japonês de compras sustentáveis é o mais completo e dinâmico em uso no 

mundo, utilizado hoje em dia por mais de 2.800 entidades públicas e privadas para promoção 

de suas compras sustentáveis (BIDERMAN et al., 2008, p.77). Várias autoridades locais no 

Japão alegam que ‘‘o país alcançou o índice de 100% de CPS para produtos eletrônicos e 

materiais de escritório’’ (ICLEI, 2001). 

Desde 2001, há legislação no Japão que trata das compras sustentáveis obrigando 

todos os órgãos do governo a desenvolver políticas voltadas para inserção de critérios 

ecológicos na compres e contrações. No mesmo ano também foram designados mais de 250 

produtos de contratos públicos ecológicos em 19 categorias de produtos. Estas categorias 

incluem cópia e papel para impressão, móveis de escritório, equipamentos de iluminação, 

automóveis, uniformes e roupas de trabalho, materiais de construção e serviços (como hotéis 

e pousadas) entre outros (IGPN, 2010). 

Além disso, foi criada pelo governo em parceria com industriários uma organização 

privada, que atua na divulgação de iniciativas de consumo sustentável, havendo treinamentos 

e publicações, até o desenvolvimento de catálogos de compras online. Observa-se que o 

avançado modelo japonês desenvolveu uma rede de compras sustentáveis, qual seja, o Green 

Purchasing Network que se tornou uma Rede Internacional de Compras Verdes (International 

Green Purchasing Network), com propósitos de promover ações de compras sustentáveis por 

agentes públicos e privados em todo o mundo. 

Já na China, as compras e contratações públicas sustentáveis vêm sendo utilizadas 

desde ‘‘2005, quando as agências do governo central e os governos de nível provincial foram 

obrigados a comprar preferencialmente produtos que economizam energia, rotulados na Lista 

de Compras do Governo’’ (ROCHA, 2015, p.81). São mais de 10.000 produtos dentro de 33 

categorias sob o rótulo de economia de energia, os quais tem aquisição preferencial (IGPN, 

2010). O documento Sustainable Public Procurement in Urban Administrations in China 

(SuPP-Urb China) produzido por UNEP – Wuppertal Institute Collaborating Centre in 

Sustainable Consumption and Production auxilia os gestores na implantação compras e 

contratações públicas sustentáveis na China. 
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Outro país asiático que também serve de exemplo é a Coréia do Sul que foi o 

‘‘primeiro país a implementar um instrumento regulatório (comando e controle) para indução 

das compras públicas sustentáveis, visando a expansão dos produtos sustentáveis’’ 

(MACEDO, 2010a, p.52). O país desenvolveu um sistema governamental de certificação 

ambiental e selos verdes, que se espalhou por todo continente, agindo como indutor de ações 

ambientais no mercado de negócios sustentáveis. 

Veja-se que os selos verdes são tão importantes para estes países que conforme 

salienta Antônio Costa Silva Júnior et al. (2009, p.72), “no Japão, a empresa que comercializa 

ou fabrica produtos sem o selo ambiental japonês está fadada a fechar suas portas, uma vez 

que essas práticas já são desenvolvidas desde a década de 1980”. 

g) Europa: A União Europeia possui Diretivas particulares para tratar das Compras 

Públicas Sustentáveis. A primeira Diretiva elaborada foi a Diretiva nº 2004/18/CE, publicada 

em 31 de março de 2004, após aprovação pelo Comitê Econômico e Social Europeu e pelo 

Comitê das Regiões, para referida Diretiva procurar tratar da coordenação dos processos de 

adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de 

fornecimento e dos contratos públicos de serviços, e apesar de servir de orientação aos países 

da Comunidade Europeia, sem quaisquer imposições, fornecem direcionamentos 

fundamentais aos Estados para o domínio da ecologização dos contratos públicos. 

O item 29 da Diretiva nº 2004/18/CE chama atenção por realçar a garantia da 

concorrência e de se prever critérios de sustentabilidade nas especificações do objeto que 

podem ser baseadas em rótulos ecológicos: 

 

(29) As especificações técnicas definidas pelos adquirentes públicos devem permitir 

a abertura dos contratos públicos à concorrência. Para o efeito, deve possibilitar-se a 

apresentação de propostas que reflitam diversidade nas soluções técnicas. Neste 

sentido, as especificações técnicas devem poder ser estabelecidas em termos de 

desempenho e de exigências funcionais e, em caso de referência à norma europeia – 

ou, na ausência desta, à norma nacional –, as propostas baseadas em soluções 

equivalentes deverão também ser consideradas pelas entidades adjudicantes. Para 

demonstrar a equivalência, os proponentes devem poder utilizar qualquer meio de 

prova. [...] As entidades adjudicantes que pretendam estabelecer requisitos 

ambientais como especificações técnicas de um determinado contrato poderão 

definir as características ambientais, tal como um determinado método de produção, 

e/ou os efeitos ambientais específicos dos grupos de produtos ou serviços. Poderão, 

não sendo embora obrigadas a fazê-lo, utilizar as especificações adequadas definidas 

em rótulos ecológicos, como o rótulo ecológico europeu, os rótulos ecológicos 

(pluri) nacionais ou quaisquer outros rótulos ecológicos, se os requisitos para o 

rótulo forem elaborados e adoptados a partir de informação assente em bases 

científicas, através de um processo em que as partes interessadas, nomeadamente os 

organismos governamentais, os consumidores, os fabricantes, os distribuidores e as 

organizações ambientais possam participar e se o rótulo for acessível e estiver à 

disposição de todas as partes interessadas. (UNIÃO UROPEIA, 2004, p. 118). 
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No caso, repara-se uma divergência entre a norma adota pela comunidade europeia e 

a norma estabelecida no Brasil, tendo em vista que conforme exposto em momento anterior, 

boa parte da jurisprudência e doutrina no Brasil não são favoráveis a admissão da exigência 

de certificações ambientais nos processos de compras públicas, exceto, se forem utilizadas 

como quesitos técnicos de pontuação em certames do tipo técnica e preço. De modo contrário, 

na Europa, autoriza-se o uso das certificações ambientais nas especificações de bens e 

serviços adquiridos pelos órgãos públicos. Importante mencionar que recentemente a Diretiva 

2004/18/CE foi revogada pela Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos.  

O Manual de Contratos Públicos Ecológicos da Comissão Europeia apresenta as 

principais diretivas e abordagens para incluir critérios socioambientais atos de comprar, pelas 

autoridades públicas na Europa. Ele reporta que as autoridades públicas europeias despendem 

“cerca de 2 bilhões de euros por ano (o equivalente a 19% do produto interno bruto da UE) 

com compras públicas. Por isto as Compras Públicas Sustentáveis podem contribuir para os 

objetivos de sustentabilidade a nível local, regional, nacional e internacional” (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2011, p.05). 

A União Europeia também adotou o Programa de Aquisição Verde (Green 

Purchasing Programme) com intuito de estimular programas nacionais de compras 

sustentáveis em quase todos os Estados Membros. 

Em 2008 a Comissão Europeia reforçou a sua estratégia de aquisições sustentáveis, 

definindo critérios de produtos, havendo 23 categorias de produtos com critérios ambientais 

para serem utilizados nas contratações públicas na Europa, conforme assinalados no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 7 - Categoria de Produtos do Programa de CPS da União Europeia. 

Categoria de Produtos do Programa de Compras Sustentáveis da União Europeia 

1. Cópias e papel gráfico 13. Painéis de parede 

2. Produtos e serviços de limpeza 14. Calor e energia 

3. Equipamentos de informática 15. Construção de estradas e sinais de 

trânsito 

4. Construção 16. Sinais de iluminação pública e de trânsito 

5. Transporte 17. Infraestrutura de águas residuais 

6. Mobiliário 18. Iluminação interior 

7. Eletricidade 19. Vasos sanitários 
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8. Alimentos e serviços de restaurante 20. Torneiras 

9. Têxteis 21. Equipamentos de imagem 

10. Produtos e serviços de jardinagem 22. Equipamentos elétricos e eletrônicos 

11. Isolamento térmico utilizados na área da 

saúde 

23. Aquecedores de água 

12. Revestimento de piso  

Fonte: Adaptado de Comissão Europeia - Critérios Verdes da EU para Compra 

Pública, 2014. 

 

Os critérios são revisados e atualizados regularmente na página inicial do Programa 

de Aquisição Verde (Green Purchasing Programme) bem como são traduzidos em todas as 

línguas oficiais da EU, sendo que cada grupo de produtos dispõe de um Relatório Técnico e 

Ficha de Produto. Em todos os casos, ‘‘os critérios de especificações ambientais, seleção e 

atribuição e cláusulas contratuais precisam ser formulado em total conformidade com a 

legislação da UE’’ (ROCHA, 2015, p.78). 

Veja-se que além de disporem de Diretivas e aderirem ao Programa de Aquisição 

Verde os países europeus possuem legislação própria e vêm discutindo a questão das compras 

sustentáveis podendo-se observar em algumas ocasiões problemas e controvérsias 

vivenciados na Europa semelhantes aos ocorridos no Brasil. 

Tratando da compra pública no Reino Unido, Williams et al. asseveram que: 

 

Custo, qualidade e entrega são os principais critérios de avaliação das propostas. A 

ênfase primordial permanece no preço unitário com a consciência e consideração 

limitada das questões de sustentabilidade. Como resultado, acredita-se que menos do 

que dez por cento dos gastos permanece dentro da região, acabando com muitas 

oportunidades para a valorização social, econômica e ambiental, incluindo que são 

ignorados os seus benefícios associados à saúde54. (WILLIAMS et al., 2007, p. 5, 

tradução minha). 

 

Nesse sentido, observa-se que além da valorização ambiental, também deve ser dada 

atenção aos demais critérios sociais e econômicos. 

Na Europa, a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do Reino Unido realizada 

através de uma força-tarefa o tornou líder na implementação de sistemas de compras 

sustentáveis. Para tanto, foi criado programa de treinamento de funcionários que fazem as 

                                                 
54 Texto original: Cost, quality and delivery are the main tender evaluation criteria. The overriding emphasis 

remains on unit price with limited awareness and consideration of sustainability issues. As a result, it is believed 

that less than ten percent of spend remains within the region end many opportunities for social, environmental 

and economic enhancement, including their associated health benefits are overlooked. 
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compras públicas, avançando-se de tal forma que foram estabelecidas medidas de 

compensação salarial para bom desempenho dos funcionários em relação às metas 

estabelecidas nas compras sustentáveis. Do mesmo modo, houve a capacitação de 

compradores em relação a questões de sustentabilidade. De acordo com Giselle Rocha: 

 

No Reino Unido, os contratos públicos baseiam-se em um conjunto de princípios 

orientadores, incluindo a transparência, competitividade, responsabilidade, 

eficiência, legalidade e integridade, que têm o objetivo de apoiar a condição de 

melhor relação custo-benefício nos contratos públicos, ou seja, a melhor 

combinação de custo de vida total e qualidade para atender as necessidades do 

cliente. Considerando o foco em eficiência sustentável através do custo de vida total, 

"o melhor valor do dinheiro" dá espaço para os organismos públicos considerarem 

os objetivos da política social e ambiental nas suas atividades de aquisição. 

(ROCHA, 2015, p.78). 

 

Vale apontar que no dia 24 de junho de 2016, o Reino Unido decidiu mediante 

referendo por deixar a União Europeia (UE), após 43 anos de participação. O referendo não é 

"vinculante", ou seja, ele não torna obrigatória a decisão de sair do bloco europeu, porém, o 

primeiro-ministro e parlamentares britânicos dificilmente irão contrariar a decisão da população. A 

saída por completo da União Europeia deve levar até dois anos e será necessário negociar 

novos acordos com o grupo, tanto em relação ao comércio quanto em relação aos cidadãos 

europeus que moram no Reino Unido (e vice-versa). 

A Itália, também aderiu aos critérios para compras públicas sustentáveis, exigindo 

que os produtos tenham algum tipo de certificação ambiental, tendo em conta os tipos de 

embalagem e medidas de eficiência energética e de transporte. Também se valoriza empresas 

que aderem a sistemas de gestão ambiental reconhecidos (ISO 14001) e apresentam balanço 

social e/ou de sustentabilidade. Considerou ainda, nos critérios para seleção de fornecedores, 

se as empresas têm práticas de auditoria social, adotam políticas de compras verdes, têm 

código de ética interno e dos fornecedores, adotam sistemas de saúde e segurança, mantêm 

boas relações comunitárias e adotam política trabalhista.  

Em nível municipal, Ferrara já foi identificada como experiência modelo, ao passar a 

adquirir alimentos orgânicos para a merenda escolar, além de adotar medidas de eficiência 

energética e adquirir papel reciclado. Atualmente, ‘‘a política de compras públicas 

sustentáveis contempla também móveis, produtos de higiene e limpeza, material de escritório, 

transporte escolar e público urbano’’ (BIDERMAN et al., 2008, p.79). 

Outro exemplo que pode ser citado ocorre em Portugal, com a adesão da Câmara 

Municipal de Almada, ao Projecto Leap (Local Authority Environmental Management System 

and Procurement — Sistema de Gestão Ambiental e Licitação Sustentável para Autoridades 
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Locais), co-financiado pela Comissão Europeia, no qual reúne 12 autarquias do Reino Unido, 

Suécia, Grécia, Espanha e Portugal. Tal projeto faz com que além das compras públicas 

sustentáveis, haja a introdução de ferramentas de gestão sustentável nos órgãos públicos, 

como no caso de ferramentas de avaliação e certificação de construções sustentáveis, havendo 

um crescente interesse por parte da Administração Pública locai e central. 

Já na Espanha, as orientações emanadas da Diretiva n° 2004/18/CE foram efetivadas 

por meio da Lei n° 30/2007, que tratou de regulamentar os contratos do setor público, 

havendo algumas alterações por meio da Orden PRE/116/2008, como exemplo, a 

regulamentação da compra pública sustentável. A Lei nº 30/2007 não faz muitas menções em 

relação ao meio ambiente, merecendo destacar o artigo 101, item 3, letra “b”: 

 

Artigo 101. Regras para o estabelecimento de especificações técnicas. [...] 3. Sem 

prejuízo das instruções e regulamentos técnicos nacionais que sejam obrigatórios, 

sempre e quando sejam compatíveis com o direito administrativo, as descrições 

técnicas podem ser definidas de uma das seguintes formas: [...] b) Em termos de 

rendimento ou de exigências funcionais, incorporando a estas últimas, quando o 

objeto do contrato puder afetar o meio ambiente, características ambientais. Os 

parâmetros adotados devem ser suficientemente precisos de modo a permitir a 

identificação do objeto do contrato pelos licitantes e a adjudicação do mesmo pelos 

órgãos de contratação55. (ESPANHA, 2007, tradução minha). 

 

Percebe-se que a legislação permite a inclusão de requisitos ambientais nas 

especificações técnicas, o que já demonstra um avanço em relação à legislação brasileira, 

todavia, a possibilidade dessa inserção de critérios ambientais somente poderá ocorrer nos 

casos em que o objeto da contratação afetar significativamente o meio ambiente. A legislação 

espanhola ainda prevê a obrigatoriedade dos proponentes declararem se as obrigações 

relacionadas à proteção do meio ambiente foram observadas no momento da elaboração de 

sua proposta (art. 103, item 2, da Lei n.º 30/2007), o que não gera muita repercussão em 

virtude, da emissão de documento ser realizada pelo próprio proponente. 

Nesse contexto, verifica-se que do mesmo modo que ocorre no Brasil, a legislação na 

Europa, e, neste caso especial, na Espanha, carece de uma regulamentação pormenorizada, 

suficiente e adequada em relação às compras públicas sustentáveis.  

                                                 
55 Texto original: Artículo 101. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. [...] 3. Sin perjuicio de 

las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles 

con el derecho comunitario, las prescripciones técnicas podrán definirse de alguna de las siguientes formas: [...] 

b) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incorporando a éstas últimas, cuando el objeto del 

contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, la contemplación de características medioambientales. Los 

parámetros empleados deben ser suficientemente precisos como para permitir la determinación del objeto del 

contrato por los licitadores y la adjudicación del mismo a los órganos de contratación. 
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Em âmbito municipal, observa-se que a introdução de boas práticas nas compras 

públicas já é uma realidade cidade de Barcelona. De acordo com Laura Macedo et al.: 

 

Com 1.7 milhões de habitantes, 12.00 servidores públicos, 1000 centros de trabalho 

e um orçamento de 2.200 milhões de euros ao ano, possui uma Agenda 21 Local e 

define em seu corpo como objetivo a inclusão de critérios ambientais e cláusulas 

sociais em licitações públicas para compras e serviços. Além disto, o estímulo a 

compras verdes na administração pública também se constitui em uma das diretrizes 

políticas. Assim, criou uma política de compras públicas sustentáveis guiadas por 

exemplos em outros modelos europeus, gerando demanda por produtos mais 

sustentáveis e utilizando produtos e serviços mais eficientes, amigáveis ao meio 

ambiente e responsáveis. (MACEDO et al., 2010a, p. 52). 

 

Nesse ponto, Barcelona tem obtido grandes avanços com a adoção de projeto e 

experiências de outros países europeus para implantação de critérios sustentáveis nos serviços 

públicos da cidade.  

Observa-se que além das legislações outras abordagens também tem sido adotadas 

para apoiar iniciativas de Compras Públicas Sustentáveis, como a elaboração de guias, 

diretrizes, manuais e campanhas. Sendo assim, cabe destacar o Projeto Relief (European 

Relief Potential of Urban Action on Avoidance and Detoxification of Waste Streams Through 

Green Public Procurement), o Projeto LEAP (Local Authoruty Environmental Management 

Systems and Procurement), e a Campanha Procura+ desenvolvida pelo ICLEI no âmbito da 

União Europeia. 

O Projeto Relief trata-se de um projeto de pesquisa que permitiu implantar a prática 

das Compras Sustentáveis na Europa, fornecendo dados quantitativos sobre os impactos da 

mudança nos padrões de compra do governo. Através do Projeto estabeleceram-se 

instrumentos inovadores como guias de aquisições, ações sobre política europeia e uma 

campanha para as compras e contratações sustentáveis, a Campanha Procura+, que se tornou 

modelo em vários países, inclusive, no Brasil. Assim, a Campanha Procura+ foi desenvolvida 

em 2004 para orientar agentes e compradores nas questões de sustentabilidade na 

Administração Pública e engajar os governos nos processo de compras e contratações 

sustentáveis fornecendo várias   instrumentos de apoio, ‘‘a exemplo do “The Procura+ 

Manual: a guide to cost-effective sustainable public procurement”, um manual que apresenta 

um processo de marcos, baseado no modelo de “plan, do, check, act” (planeje, faça, verifique 

e aja)’’(ROSSATO; BELEN, 2011, p.07). Já o Projeto LEAP, durou de 2003 a 2006, e visava 

incentivar a aquisição de bens e serviços mais eficientes no setor público em termos de 

energia e recursos consumidos através de ferramentas sistematizadas. 
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A premissa de todas essas iniciativas é a promoção do desenvolvimento sustentável 

através de experiências governamentais internacionais e, a partir de então, viabilizar uma 

‘‘influência notória por parte dos fornecedores e consumidores. A licitação sustentável em 

nível internacional busca através de certificações, rótulos e selos determinar e divulgar os 

produtos e serviços mais ecológicos’’ (GUIMARÃES; ARAÚJO, 2010, p.18). 

E essas iniciativas e experiências, também reforçam a necessidade de que o Brasil 

estabeleça novos critérios nos processos de compra, de forma que o desenvolvimento 

sustentável seja favorecido e seja garantido o cumprimento do papel social inerente ao 

Governo, uma vez que as compras e contratações públicas sustentáveis são antes de 

prerrogativas, obrigações à qual o Poder Público se sujeita. 
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5 COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DO COMÉRCIO 

 

Após estudar os vários aspectos que englobam as compras públicas sustentáveis, o 

presente capítulo irá fazer um entrelaçamento entre as compras públicas e a inserção de 

critérios ambientais no âmbito do comércio internacional e do Acordo sobre Compras 

Governamentais (GPA sigla em inglês) da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

5.1 Meio Ambiente e Comércio Internacional 

 

O comércio internacional ocorre com a troca de bens e serviços decorrentes de 

intercâmbio econômico em âmbito internacional, onde países vendem seu excedente de 

produção e disponibilizam ao seu mercado consumidor bens e serviços que o mesmo não 

produz. Este tipo de comércio também contribui para o equilíbrio econômico, através da 

diversificação de mercados, uma vez que em caso de crise interna, os países podem continuar 

a comercializar seus produtos por meio de parcerias comerciais. Dessa forma, a atividade 

comercial é realizada entre dois ou mais países, onde um país exportador realiza serviços ou 

envia produtos a um país importador, e para atingir seus objetivos, os países devem destinar 

recursos públicos para a aquisição de bens, serviços e obras, chamadas compras públicas, ou 

compras governamentais, que conforme abordado ao longo da pesquisa, são regulamentadas 

no Brasil pela Lei n° 8.666, de 1993 (Lei Geral de Licitações)56. Essas compras 

constantemente ‘‘representam uma grande proporção da despesa total de governo, estimada 

em 10% e 15% do Produto Interno Bruto (PIB)57, tratando-se de um poder aquisitivo 

substancial nos mercados nacionais’’ (GABILONDO, 2003, p.06). 

Nas últimas décadas, o comércio internacional tem desempenhado um papel bastante 

importante na área econômica, social e política mundial com o avanço das indústrias, dos 

transportes, das corporações multinacionais e principalmente com a globalização.  

                                                 
56 Como o que se busca é a melhor proposta, é imperioso que se mantenha uma economia aberta com regime de 

compras não discriminatório, permitindo a entrada de mercadorias de outros países e a competição entre os 

eventuais fornecedores em potencial. Por conseguinte, observa-se que as compras públicas também abrangem a 

descrição de requisitos, a seleção e solicitação de fornecedores, a avaliação das ofertas, a preparação e 

adjudicação de contratos, a solução de reclamações e controvérsias, e todas as fases necessárias para realização 

de um contrato. 
57 Em âmbito internacional a sigla utilizada é GDP que significa Gross Domestic Product. 
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Desde os anos 90 os fluxos de comércio ‘‘vêm crescendo a uma taxa média de 7% 

em valor, enquanto a taxa média de crescimento do produto industrial para o mesmo período é 

de apenas 3%’’ (THORSTENSEN, 1998, p.57). 

O valor do comércio mundial de bens atingiu, ‘‘em 1997, a cifra de cerca de US$5,5 

trilhões, com taxa de crescimento de 3% em relação a 1996. O valor do comércio de serviços, 

em 1997, cresceu 2% em relação a 1996 e atingiu a cifra de cerca de US$1,3 trilhões’’ (OMC, 

1998 apud THORSTENSEN, 1998, p.57). Na área de investimentos, o fluxo de investimentos 

estrangeiros diretos, ‘‘em 1996, atingiu a cifra de US$ 350 bilhões e o estoque de 

investimentos estrangeiros diretos foi estimado em US$3,2 trilhões’’ (UNCTAD, 1997 apud 

THORSTENSEN, 1998, p.57). Desses totais, ‘‘os países desenvolvidos são responsáveis por 

cerca de 66% das exportações mundiais e 65% do fluxo dos investimentos diretos’’ 

(THORSTENSEN, 1998, p.57). 

Referidos dados revelam que a partir dos anos 90, houve fortes investimentos no 

comércio, que vêm evoluindo de forma a determinar os contornos do atual cenário 

internacional. Uma consequência desse novo cenário foi o fim das fronteiras entre políticas 

domésticas e políticas externas, em especial, a de comércio internacional. Neste caso, o 

comércio de bens e serviços e os investimentos são sistematizados em níveis multilaterais e as 

regras de conduta entre os parceiros comerciais são determinadas também em nível 

internacional, criadas e disciplinadas por acordos firmados entre países, ou então, são criadas 

por organismos internacionais aderidos por países em todo o mundo, como por exemplo, as 

regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), que recomendam práticas que 

beneficiam a proteção de bens comuns globais, como os recursos naturais, a paz e a saúde 

humana. 

Nesse ínterim, observa-se que a OMC não busca somente a elevação dos níveis de 

vida da população, a expansão da produção e do comércio de bens e serviços e a incessante 

necessidade de inserir os países em desenvolvimento no comércio internacional, mas também 

a proteção do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais de acordo com padrões 

sustentáveis. Com isso, a temática do comércio e do Meio Ambiente no âmbito internacional 

também tem assumido papel de destaque, havendo uma série de diálogos entre as práticas 

comerciais e as políticas de proteção ao meio ambiente por parte dos países, em especial, no 

campo do sistema multilateral de comércio e da Organização Mundial do Comércio (OMC), a 

partir dos anos 90, a ponto de autores como Gary Sampson (2005, p.01) afirmarem que, 

atualmente, a OMC se tornou uma ‘‘organização mundial do comércio e do desenvolvimento 

sustentável’’. 
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Não obstante, nota-se que a relação entre comércio e meio ambiente ocorreu bem 

antes, nos séculos XV e XVI, por exemplo, durante a exploração de recursos naturais das 

metrópoles para obtenção de matéria prima em suas respectivas colônias. 

Exemplo disso é o Brasil em que ocorreu a exploração de recursos naturais como a 

cana-de-açúcar, o café e o pau-brasil, este último, inclusive, originou o nome do país e se 

esgotou devido à excessiva exploração mercantilista predatória. 

Por conseguinte, em virtude da Revolução Industrial na Europa, vários recursos 

naturais não renováveis também foram explorados para sustentar o modelo 

desenvolvimentista e capitalista que começa a imperar no século XVIII, especialmente na 

Inglaterra. Assim, até o final do século XIX, predominava uma lógica utilitarista e 

antropocêntrica em relação à proteção do meio ambiente e quase não se falava em estratégias 

de preservação dos recursos naturais na esfera internacional que eram discutidas em grande 

parte no âmbito do direito interno dos Estados, como os primeiros instrumentos legislativos 

de proteção da pesca e do comércio de peles de focas e plumagem de pássaros silvestres.  

No início do Século XX, surgiram as primeiras iniciativas bilaterais e plurilaterais, 

entre Estados para tratar da temática ambiental junto ao comércio. Conforme explicam 

Daniela Martins e Pedro Andrade (2015, p. 113), como o meio ambiente não possui 

fronteiras, os Estados perceberam que a regulação unilateral não seria mais suficiente, sendo 

necessário buscar a cooperação com outros Estados’’, havendo a dissolução da 

compartimentalização do tema no âmbito regulatório interno dos Estados. 

A partir da segunda metade do Século XX, a temática ambiental ganhou mais força 

no âmbito comercial com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), e o assunto 

passou a ser tratado de forma multilateral, ou seja, por parte de toda comunidade 

internacional. Mas não foi apenas a ONU e suas agencias especializadas que contribuíram 

para o avanço dos assuntos relacionados ao meio ambiente e o comércio internacional, 

havendo também outras organizações internacionais e iniciativas diplomáticas, como a 

criação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT - sigla em inglês de General 

Agreement on Tariffs Trade), em 1947, além de diversas outros eventos como as rodadas de 

negociação (em Tóquio, Uruguai e Doha), e a implantação da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), em 1997, no qual se discorrerá adiante. Antes disso, é importante saber 

alguns fundamentos levantados para sustentar a necessidade de regulação ambiental do 

comércio internacional. 
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O primeiro fundamento diz respeito ao direito fundamental de todos os seres 

humanos ao meio ambiente equilibrado, sadio e harmonioso que proporciona condições 

favoráveis para o desfrute de uma vida digna com qualidade.  

No que concerne ao comércio internacional, volta-se a atenção à proteção da saúde 

pública para imposição de barreiras restritivas ao comércio entre países58. 

O segundo fundamento refere-se ao evidente risco de esgotamento dos recursos 

naturais que poderia ocorrer na eventualidade de haver um comércio desregulado, como 

ocorreu com o pau-brasil devido o comércio predatório. Nesse sentido, se não houver controle 

e regulação, um recurso natural poderá se tornar escasso por sua exploração desenfreada, sem 

os cuidados necessários para sua continuidade no planeta. É inegável que o crescimento 

demográfico e a incessante vontade de crescimento econômico têm promovido padrões 

insustentáveis de produção e consumo, gerando um nível crítico de exploração de recursos 

naturais a ponto de surgir uma crise global, e consequentemente a escassez de muitos 

recursos. Partindo para o comércio internacional, verifica-se que caso os espaços comuns59 

entre países não sejam geridos adequadamente, há grandes chances de haver o esgotamento de 

determinados recursos naturais, como ocorre com a pesca predatória em alto mar, que se trata 

de um espaço internacional comum que deve ser preservado para toda comunidade 

internacional, e cujo comércio desregulado poderá acarretar a escassez dos recursos vivos 

marinhos, havendo a necessidade de regulação do comércio pesqueiro para imposição de 

medidas restritivas. 

Um terceiro fundamento que pode ser apontado para que a questão ambiental seja 

regulamentada por meio do regime do comércio internacional ocorre com a presença de 

externalidades negativas que podem prejudicar os países importadores. Assim, as 

externalidades negativas ocorrem com falhas de mercado, e dizem respeito aos efeitos 

colaterais da produção a pessoas que não fazem parte do processo produtivo, como exemplo, 

os consumidores. Um bom exemplo que pode ser utilizado para ilustrar a situação ocorre com 

                                                 
58 Como exemplo, pode ser citado em âmbito internacional o Caso do Amianto, ocorrido em 1988, entre Canadá 

e a França, no campo de solução de controvérsias da OMC, no qual a França proibiu à importação de produtos 

que utilizassem amianto, por causa de danos em potencial a saúde da população; já em  âmbito nacional, 

observa-se o Caso dos Pneus, em 2005, no qual o Brasil, restringiu a importação de pneus remoldados oriundos 

de países europeus, sob o argumento de que o referido produto tem uma durabilidade menor do que os originais, 

fazendo com que aumente a quantidade para descarte e dificulte a destinação gerando um enorme passivo 

ambiental, além de doenças como a Dengue e a Malária. 
59 A respeito do problema da escassez dos recursos naturais e dos espaços comuns, em 1968, Garret Hardin 

desenvolveu uma pesquisa intitulada ‘ ‘A Tragédia dos Comuns’’ que ficou conhecida mundialmente, onde o 

autor retrata a história de pasto comum a vários rebanhos que eram explorados indiscriminadamente pelos 

pastores e que mesmo com o nível do pasto tendo atingido o seu limite, os pastores continuavam a exploração 

com a única intenção de aumentar o lucro, causando a destruição da propriedade comum. 
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a poluição atmosférica gerada por indústrias que ao invés de investirem em mecanismos 

eficientes de combate de a poluição, como a instalação de filtros, não tomam atitudes para 

economizar gastos e causam danos a saúde da população vizinha que terá que arcar com 

custos de medicamentos e tratamento médico.  

Observa-se que referidas externalidades na esfera do comércio internacional 

transcende as fronteiras entre países, como no polêmico caso em 1941, da Fundição Smelter, 

usina instalada entre Canadá e Estados Unidos em 1896, que proporcionava renda e emprego 

para população canadense (externalidade positiva), mas por outro lado prejudicava a saúde da 

população estadunidense afeta pela fumaça tóxica gerada pela atividade industrial, fazendo 

com que houvessem custos com medicamentos e tratamento médico. 

Um quarto fundamento relaciona-se a competição e concorrência no âmbito 

internacional. Neste diapasão, aqueles países que deixam de adotar padrões mínimos de 

qualidade ambiental, provavelmente terão maiores vantagens na redução de seus gastos, 

levando a uma situação de competição desleal com os demais países que adotam os devidos 

padrões de controle ambiental, provocando ainda, grande desestímulo aos referidos países em 

prosseguirem com a preocupação ambiental. Veja-se que várias indústrias poluentes europeias 

e norte-americanas migraram para países como México, Índia e Brasil no Século XX, em que 

os custos produtivos são menores por causa de uma maior flexibilidade dos padrões 

ambientais, gerando maior competividade dos bens e produtos no mercado internacional. Por 

sua vez, países em desenvolvimento possuem maiores dificuldades em adotar padrões 

ambientais, e o menor custo de produção, geralmente acarretará maior bem estar para a 

população, principalmente no que se refere ao combate a pobreza e maior acesso a bens e 

produtos alimentícios de baixo custo, o que contribui para o combate a fome. Desse jeito, 

conforme apontam Daniela Martins e Pedro Andrade (2015, p. 110), um sistema multilateral 

de comércio ‘‘deve ser capaz de tratar tanto das questões de concorrência em face das 

regulamentações ambientais internas dos Estados quanto do direito ao desenvolvimento dos 

países menos desenvolvidos’’. 

O quinto e último fundamento que pode ser utilizado refere-se à necessidade de 

cooperação internacional. Assim, os Estados podem acordar entre si para que as atividades 

exercidas em ambos beneficiem todos sem causar danos ao meio ambiente, havendo uma 

harmonização de condutas, pautada pela confiança mútua, fundando-se no princípio da 

cooperação. Daniela Martins e Pedro Andrade citam um exemplo que ilustra a questão em 

relação ao comércio internacional: 
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A controvérsia envolvendo a caça de focas no Mar de Bering na década de 1880, 

entre Rússia, os Estados Unidos e a Grã-Betanha. Devido à caça indiscriminada de 

focas no Mar de Bering, que ameaçava a reprodução da espécie, o governo dos 

Estados Unidos e, posteriormente, o governo russo, promulgaram decretos que 

proibiam a caça à foca em alto mar. O assunto chegou a ser levado a uma arbitragem 

internacional em 1893, entre Estados Unidos e a Grã-Betanha, e culminou no 

posterior Tratado para a Proteção da Pele de Focas do Pacífico Norte, assinado 

alguns anos mais tarde, em 1911. O Caso demonstrou que a regulamentação 

unilateral por parte dos Estados para a preservação de recursos naturais era ineficaz, 

uma vez que o meio ambiente não se circunscrevia às suas fronteiras nacionais. O 

controle da caça de focas por meio de legislações internas de nada adiantaria se as 

demais potências também não regulamentassem a atividade em seus próprios países. 

(MARTINS; ANDRADE, 2015, p.111). 

 

Como se vê, uma importante dimensão do problema ambiental é seu impacto 

transfronteiriço, o que permite que medidas tomadas em um país tenham reflexos em outros 

países e a cooperação internacional aparece como um instrumento de grande importância para 

preservação dos recursos naturais, como também são os debates realizados em eventos 

multilaterais internacionais que tratam do meio ambiente e do comércio internacional, no qual 

todos os Estados participantes levantam formas de cooperação para adoção de normas e 

acordos que irão reger a temática, o qual tem se multiplicado com a conclusão de acordos 

bilaterais, regionais, plurilaterais e multilaterais. 

Por fim, Robert Hudec citado por Vera Thorstensen, aponta medidas de política 

comercial que podem ser tomadas com objetivos ambientais: 

 

- medidas que visam impor compromissos ambientais negociados 

internacionalmente, como a proibição de comercialização de produtos de espécies 

em extinção; - medidas que visam persuadir outros governos a alterarem seus 

comportamentos ambientais, impedindo a importação de produtos considerados 

poluentes, ou produzidos através de processos considerados poluentes; - medidas 

para proteger a indústria doméstica, impedindo a importação de produtos produzidos 

com padrões ambientais menos exigentes, o que afetaria a competitividade dos 

produtos domésticos; - medidas que visam dissuadir a importação de certos produtos 

que são considerados ameaçadores ao ambiente, como no caso da importação para 

reciclagem de dejetos perigosos; - medidas comerciais, de padronização de produtos 

ou de métodos produtivos, e de investimentos com objetivos ambientais específicos, 

e que procuram impedir a relocalização de indústrias nos membros com leis 

ambientais menos exigentes [...]. (HUDEC, 1997 apud THORSTENSEN,1998, 

p.64). 

 

De toda forma, observa-se que as políticas ambientais dos diversos Estados devem 

ser harmonizadas, para ao menos garantir a negociação de objetivos e padrões comuns, e 

nivelar o quadro de competitividade, impedido a ocorrência de graves danos ambientais. 

 Passados os fundamentos que justificam a necessidade de regulação ambiental do 

comércio internacional, mostra-se de grande relevância um estudo acerca dos acordos e 
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rodadas de negociação em âmbito internacional, bem como das características da Organização 

Mundial do Comércio, para analisar as compras sustentáveis realizadas no âmbito da OMC. 

 

5.2 Antecedentes da Regulação do Comércio Internacional 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a paz ainda não havia reestabelecido. Neste 

cenário, a união dos Estados em busca de objetivos comuns é tratada como forma de superar 

divergências, manter a paz e obter maior padrão de vida para os indivíduos. A lógica da 

cooperação, tratada no capítulo anterior, figura como meio de superação a lógica do 

confronto, marcada pelo nacionalismo e protecionismo econômicos anteriores à Segunda 

Guerra. Neste contexto, deu-se a Conferência de Bretton Woods, em 1944, no qual todo o 

sistema econômico internacional foi remodelado. Os pilares dessa conferência no meio 

financeiro foram à criação de duas instituições, a saber, o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), conhecido como 

Banco Mundial. A chamada ‘‘Nova Ordem Econômica Internacional’’ seria completa com a 

criação de uma terceira instituição, dedicada ao estabelecimento de um sistema multilateral de 

comércio: a Organização Internacional do Comércio (OIC). 

A criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, também representou 

a base política da ordem internacional pós-Segunda Guerra, criada para resolução de conflitos 

e para a solução de problemas de ordem econômica, social e humanitária mediante a 

cooperação multilateral internacional. 

Em 1946, o Conselho Econômico e Social (ECOSOC) da ONU, estudou propostas 

sobre o estabelecimento da Organização Internacional do Comércio (OIC), e convocou a 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Emprego, com o objetivo de examiná-las.  

Com isso, a criação da Organização Internacional do Comércio como uma 

organização especializada, integrada à ONU e funcionando segundo os mesmos princípios, 

foi estabelecida junto ao capítulo sétimo da Carta de Havana60, todavia, os Estados Unidos, 

país que detinha grande influência no comércio internacional da época recusou-se a ratificar a 

proposta. Em lugar da OIC, propôs-se então um acordo, qual seja, o Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio (GATT), que contou inicialmente com apenas 23 países signatários, entre 

eles o Brasil, representando a época mais de 75% do comércio internacional. 

                                                 
60 Diz-se Carta de Havana, pois a carta da OIC foi concluída e ratificada na Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Emprego realizada na cidade de Havana, fruto de uma Resolução do Conselho Econômico e 

Social da ONU. 
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Dessa forma, de modo paralelo à evolução do regime internacional de proteção do 

meio ambiente, houve a regulação do regime internacional de comércio, a partir de 1947, com 

a elaboração do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT -General Agreement on 

Tariffs and Trade), que procurou atenuar as barreiras alfandegárias para que o comércio 

internacional pudesse ocorrer de modo livre, eficiente, justo e equitativo, eliminando o 

tratamento discriminatório e medidas protecionistas ao comércio. 

Observa-se que o GATT celebrado em 1947, excluiu explicitamente as compras 

públicas das obrigações de tratamento nacional concedido aos bens dos Estados-membros do 

acordo. Foi somente no âmbito do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia, originado do 

Tratado de Roma, de 1957, que se desenvolveu a primeira iniciativa para incluir as compras 

públicas nas normas de comércio de um mercado comum.  

Heloíza Moreira e José Morais explicam que: 

 

As normas acordadas para as compras governamentais assumiram a forma de 

Diretivas, ou seja, ordenamentos estabelecendo regras comuns a serem seguidas 

pelos entes governamentais nas suas aquisições de bens e contratações de serviços, 

aceitando-se o livre acesso dos fornecedores dos países do bloco ao mercado de 

compras governamentais de cada país. A primeira Diretiva entrou em vigor em 

1971, estabelecendo a coordenação de procedimentos nas contratações de obras 

públicas nos países comunitários. Seguiram-se as diretivas com normas comuns para 

aquisições de bens (1977), aquisições e contratações das entidades que operam 

serviços de utilidades públicas (1990) e nas contratações de serviços (1992). 

(MOREIRA; MORAIS, 2002, p.02). 

 

Por outro lado, o GATT tratou-se de um acordo flexível que não estabeleceu uma 

estrutura institucional entre os países e se restringia ao comércio de bens. De acordo com 

Roberto Silva e Naiana Cunha ‘‘o acordo buscava a criação de um ambiente propicio para 

resolução de disputas comerciais, o desenvolvimento de regras que regulassem o comércio 

internacional, bem como o estabelecimento de uma base sólida para a promoção dessa 

atividade’’. Quanto ao estabelecimento do GATT, cabe salientar que a criação de uma 

instituição verdadeiramente multilateral de comércio ‘‘não interessava naquele momento aos 

Estados Unidos, por se constituir em uma barreira à sua supremacia econômica e comercial 

frente aos países europeus. Isto explica a própria criação de um acordo entre partes 

contratantes’’, ao invés de uma organização da qual os países se tornam membros, conforme a 

proposta para criação da Organização Internacional do Comércio (DEIRO; MALLMANN, 

2002, p.02). 

Assim, o GATT, que também é tratado como GATT/47, em virtude do ano que foi 

celebrado, não concebido como uma organização, mas sim um acordo multilateral que, 
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estabeleceu uma estrutura institucional reduzida e seu funcionamento, ocorria mediante 

rodadas de negociação para a redução de tarifas ao comércio recíproco.  

Sob o abrigo do GATT, oito rodadas de negociações tarifárias e comerciais foram 

realizadas até a criação da OMC: Genebra, Suíça (1947); Annecy, França (1949); Torquay, 

Inglaterra (1951); Genebra, Suíça (1956); e rodada “Dillon” (1960-61); rodada “Kennedy” 

(1964-67); Tóquio, Japão (1973-79), e, finalmente, a Rodada Uruguai (Punta del Este, 1986, , 

Marrakech, 1994), que estabeleceu a criação da Organização Mundial do Comércio61. 

As primeiras rodadas de negociação no período de 1947 a 1961 contaram com um 

número menor de Estados participantes (por volta de 13 a 26 países), e se dedicaram 

basicamente as negociações sobre a redução de tarifas, contudo, a partir da rodada Kennedy 

em 1964 o número de participantes cresceu (em torno de 62 países), bem como a 

complexidade dos temas, dando-se espaço aos países em desenvolvimento, sendo negociada 

uma seção sobre desenvolvimento no GATT, na parte IV do acordo. 

Chama-se atenção que o esforço inicial para incluir as compras públicas nas regras 

internacionais de comércio de desgravação tarifária (normas contra barreiras não-tarifárias62) 

ocorreu durante a Rodada de Tóquio de Negociações Comerciais, na qual participaram 102 

países, e que levou a assinatura, em 1979, do primeiro Acordo plurilateral sobre Compras 

Governamentais, entrando em vigor em 1981, e sendo  subsequentemente emendado em 

1987, com suas emendas entrando em vigor em 1988.  

Com o intuito de expandir sua cobertura e normatividade, o Acordo da Rodada 

Tóquio foi renegociado, paralelamente as negociações havidas durante a Rodada Uruguai. 

Assim, como resultado das negociações desenvolvidas na Rodada Uruguai, entre 1986-94, o 

acordo de compras públicas foi renovado, precisamente em 15 de abril de 1994, mesma data 

de criação do mais importante organismo internacional sobre o comércio – a Organização 

Mundial do Comércio-OMC (World Trade Organization-WTO), tendo entrado em vigor em 

1º de janeiro de 1996 e vigente até os dias atuais.  

Do mesmo modo, o GATT foi incorporado em 1994, por ocasião da Rodada do 

Uruguai, passando a fazer da OMC como enunciador e aplicador de normas comerciais, 

reconhecido por praticamente todos os Estados e territórios que são atores no comércio 

internacional. Segundo Maria de Lourdes Quaglia (2012, p.20), ‘‘a Rodada Uruguai foi 

                                                 
61 Ao contrário do que ocorreu com a OIC em 1947, o estabelecimento de uma organização multilateral de 

comércio, já no início dos anos 90, foi significante para os EUA, e também para os países europeus, em virtude 

de um mundo composto por vários outros competidores de médio e pequeno porte alinhados no comércio 

internacional. 
62 As barreiras (ou obstáculos) não-tarifários podem ser definidos como toda medida pública que, não impondo 

direitos aduaneiros nem contingentes/cotas, cria ou permite uma distorção no comércio.  
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considerada revolucionária para o comércio internacional, pois das reuniões decorrentes dela 

foi criada a OMC, cujo documento constitutivo foi o Tratado de Marraqueche’’. 

Por sua vez, a Organização Mundial do Comércio (OMC), acompanhando a lógica 

de evitar a ocorrência de desequilíbrios de mercado causados pelo uso intencional do 

direcionamento dos recursos das compras públicas, estabeleceu um acordo plurilateral para 

regulá-las denominado de Acordo sobre Compras Governamentais, comumente chamado pela 

sua sigla em inglês, GPA (Agreement on Government Procurement), o qual determina para os 

países aderiram a ele, uma série de compromissos em matéria de transparência e acesso aos 

mercados nacionais de compras públicas. 

Apesar de o Brasil ser um país-membro da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), e ainda ser signatário do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio-GATT, subscrito 

em 30 de outubro de 1947, em Genebra, na Suíça, como a maior parte dos países em 

desenvolvimento, não é signatário do GPA, o que dá maior flexibilidade às suas contratações 

públicas em âmbito internacional. No dia 29 de abril de 2016, o país firmou o seu primeiro 

acordo internacional de compras governamentais com o Peru para estabelecer maior 

integração em compras públicas, serviços, investimentos e livre comércio de veículos leves e 

picapes, tratando-se de um amplo acordo temático bilateral com a previsão de agendas de 

cooperação e facilitação de investimentos em áreas com potencial para o fomento de um 

ambiente mais dinâmico para os negócios. 

 

5.3 Aspectos Gerais da Organização Internacional do Comércio (OMC) 

 

Criada em 1994 na cidade de Marraqueche (Marrocos) após a conclusão da Rodada 

do Uruguai, a Organização Mundial do Comércio entrou em funcionamento em 1º de janeiro 

de 1995, e se tornou a coluna mestra do novo sistema internacional do comércio que 

estabelece regras comerciais em nível mundial, com efeitos vinculantes para todos os 

Membros. O preâmbulo do acordo que estabeleceu a OMC determinou os objetivos da nova 

organização da seguinte forma: 

 

As Partes do apresente acordo, reconhecendo que suas relações na esfera da 

atividade comercial e econômica devem tender a elevar os níveis de vida, lograr uma 

situação de pleno emprego e garantir um volume considerável e constantemente 

crescente de receitas reais e de uma demanda eficaz e a acrescentar a produção e o 

comércio de bens e serviços, permitindo, ao mesmo tempo, uma ótima utilização dos 

recursos mundiais em conformidade com o objetivo de promoção do 

desenvolvimento sustentável e a proteção e preservação ambiental e um maior 

volume de meios de comunicação para fazê-lo, de uma maneira compatível com 
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suas respectivas necessidades e interesses segundo os diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico, reconhecendo, também, a necessidade de que sejam 

envidados esforços positivos no sentido de que os países em desenvolvimento, 

especialmente os menos desenvolvidos, gozem de uma parcela do aumento do 

comércio internacional que corresponda às suas necessidades em termos de 

desenvolvimento econômico [...]. (GATT, 1994, s/p.). 
 

Conforme se observa, entre os objetivos, há uma valorosa preocupação com o 

desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental dentro da área do comércio internacional, 

com a elevação dos níveis de vida e com a liberalização do comércio de bens e serviços. Além 

desses objetivos, a OMC abrange aspectos relacionados à propriedade intelectual, e concede 

espaço para temas relacionados com o crescimento e desenvolvimento econômico 

internacional, como investimentos, concorrência, facilitação de comércio, comércio eletrônico 

e cláusulas sociais, através do desmantelamento das barreiras impostas nas fronteiras ao 

comércio entre os Estados. 

A OMC trata-se de uma organização sólida com compromissos absolutos e 

permanentes, possuindo personalidade jurídica internacional própria e competência nas 

matérias dos acordos que administra, e o seu regime é conhecido como um sistema 

multilateral de comércio integrado baseado em regras. Engloba o Acordo Geral de Tarifas e 

de Comércio (GATT), concluído em 1947, e os resultados das rodadas de negociações 

multilaterais de liberalização de comércio realizadas até 1994, incluindo os resultados da 

Rodada Uruguai. Com a extinção do GATT, seus textos jurídicos foram incorporados à OMC 

com o nome de “GATT de 1994”, entretanto, é possível assinalar diferenças entre o GATT e 

OMC, especialmente, em relação à estruturação, abrangência e institucionalização da OMC, 

para um fortalecimento das negociações e maior comprometimento das regras.  

Mônica Marinho et al. assinalam as diferenças entre o GATT e a OMC: 

 

Institucionalização - a OMC é uma instituição permanente, enquanto o GATT era 

um conjunto de normas, negociadas e consolidadas num acordo multilateral, com 

apoio apenas de uma secretaria associada; comprometimento – o GATT foi criado 

com caráter provisório, enquanto os acordos no âmbito da OMC tem caráter 

permanente. Ademais a OMC possui membros, enquanto o GATT se referia aos 

países como partes contratantes, vez que não era uma organização, mas um tratado. 

A estrutura da OMC representa um compromisso permanente e absoluto dos 

governos signatários; abrangência - as normas do GATT se aplicavam apenas ao 

comércio de bens. A OMC abrange também o comércio de serviços e os aspectos da 

propriedade intelectual relacionados com o comércio; multilateralidade – embora o 

GATT fosse um instrumento multilateral, ou seja, com a participação de todos, a 

adesão era facultativa, enquanto na OMC são determinadas normas de adesão 

obrigatória, substanciadas nos acordos multilaterais vinculantes. Assim, para fazer 

parte da OMC, os membros se comprometem a cumprir integralmente as regras 

dispostas nos acordos vinculantes; Órgão de solução de controvérsia (OSC) – com 

um órgão específico, melhor estruturado, as arbitragens quando das controvérsias 

sobre a aplicação da regulação do comércio internacional pelos membros ficaram 
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mais rápidas, com maior automaticidade e, portanto, muito menos suscetíveis a 

bloqueios. (MARINHO, 2014, p.73-74). 

 

Apesar das diferenças, registra-se que o chamado GATT e seus acordos associados, 

proporcionaram grandes avanços pelas normas relacionadas com o acesso ao mercado de 

bens. De acordo com Vera Thorstensen, a OMC é dotada de 04 funções primordiais, quais 

sejam: 

 

1– facilitar a implantação, a administração, a operação e os objetivos dos acordos da 

Rodada Uruguai, que incluem: setores diversos como agricultura, produtos 

industriais e serviços; regras de comércio como valoração, licenças, regras de 

origem, antidumping, subsídios e salvaguardas, barreiras técnicas, e empresas 

estatais; supervisão dos acordos regionais e sua compatibilidade com as regras do 

GATT; propriedade intelectual; e novos temas como meio ambiente, investimento e 

concorrência; 2 – constituir um foro para as negociações das relações comerciais 

entre os estados membros, com objetivo de criar ou modificar acordos multilaterais 

de comércio; 3 – administrar o Entendimento (Understanding) sobre Regras e 

Procedimentos relativos às Soluções de Controvérsias, isto é, administrar o 

"tribunal" da OMC; 4 – administrar o Mecanismo de Revisão de Políticas 

Comerciais (Trade Policy Review Mechanism) que realiza revisões periódicas das 

Políticas de Comércio Externo de todos os membros da OMC, acompanhando a 

evolução das políticas e apontando os temas que estão em desacordo com as regras 

negociadas. (THORSTENSEN, 1998, p.57-58). 

 

Igualmente, Carlos Aguilar e Davinia Ovett (2007, p.15) assinalam as principais 

funções da OMC: ‘‘administrar seus acordos; solucionar controvérsias comerciais; supervisar 

políticas comerciais dos países-membros; servir de foro para negociações comerciais; e por 

fim, cooperar com outras organizações internacionais’’, e com o fomento de políticas 

econômicas que facilitem o comércio internacional, em inciativas do FMI e do BIRD. 

Com os objetivos e as funções citadas, o sistema multilateral de comércio vem se 

consolidando nos últimos anos, através da OMC que além de dar maior previsibilidade quanto 

às condições operacionais do comércio internacional, também procura dar acesso aos 

mercados e proporcionar uma concorrência justa. Por trás disso, estão vários princípios 

básicos: a) Princípio da Não Discriminação; b) Principio da Reciprocidade; c) Princípio da 

Previsibilidade; d) Princípio da Concorrência Leal; e) Princípio da Proibição de Restrições 

Quantitativas; e, f) Principio do Tratamento Especial e Diferenciado para Países em 

Desenvolvimento. 

O Princípio da Não Discriminação é o princípio fundamental do sistema multilateral 

de comércio, e está expresso nos acordos da OMC nos artigos 1° e 3° do GATT/94 através de 

duas regras: as cláusulas de nação mais favorecidas (artigo 1°) e do tratamento nacional 

(artigo 3°). O tratamento de nação mais favorecida diz respeito a não discriminação entre os 
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Estados Membros da OMC. Conforme elucidam Jocema Cruz, Mariana Rudnik e André 

Witchmithen (2011, p.247), ‘‘ de acordo com a cláusula da nação mais favorecida ‘‘os 

membros estão obrigados a conceder aos produtos dos demais membros um tratamento não 

menos faturável do que aquele que dispensam aos produtos de qualquer outro país’’. Já o 

tratamento nacional refere-se a não discriminação entre os produtos nacionais de um Estado-

Membro da OMC em relação aos demais Membros, fazendo com que as mercadorias e 

serviços nacionais e importados tenham um tratamento igualitário. 

O Principio da Reciprocidade, é complementar à cláusula da nação mais favorecida 

na medida e não está precisamente definido pelo GATT/OMC. Diz respeito à negociação de 

benefícios e acordos, compromissos e concessões recíprocas entre países para redução de 

níveis tarifários e outras barreiras ao comércio onde o Estado que contribui com outro 

também adquire vantagens. O princípio da reciprocidade, previsto em convenções 

multilaterais ou em protocolos bilaterais, ‘‘parte do mesmo pressuposto básico que prevalece 

no conjunto das relações diplomáticas: um país mais forte não pode impor sua vontade a um 

país mais fraco por meio de regras de conduta que seriam válidas apenas para um dos lados’’ 

(CRUZ; RUDNIK; WITCHMITHEN, 2011, p.248). 

O Princípio da Previsibilidade garante que as regras e o acesso ao comércio 

internacional devem estar previstos por meio da consolidação dos compromissos tarifários e 

das listas em ofertas e serviços, com intuito de impedir restrições ao comércio internacional.  

Já o Princípio da Concorrência Leal é previsto nos artigos 6° e 16° do GATT/94 e 

visa a garantia de lealdade no comércio entre Estados, ou seja, procura garantir um comércio 

internacional justo, sem práticas desleais. 

O Princípio da Proibição de Restrições Quantitativas está disposto no artigo 11 do 

GATT /94, e procura impedir que os Estados façam restrições quantitativas, ou seja, impede 

que ‘‘se imponham quotas ou proibições a certos produtos internacionais como forma de 

proteger a produção nacional. A OMC aceita apenas o uso das tarifas como forma de 

proteção, desde que a lista de compromissos dos países preveja o uso de quotas tarifárias’’ 

(CRUZ; RUDNIK; WITCHMITHEN, 2011, p.248). 

Por fim, o Principio do Tratamento Especial e Diferenciado para Países em 

Desenvolvimento, é previsto no artigo XI do GATT/94, e impede que os Estados determinem 

quotas ou proibições a determinados produtos internacionais com a intenção de proteger a 

produção nacional. No caso, a única forma aceita pela OMC de proteção ocorre com o uso das 

tarifas, e ainda assim, se houver prévio ajuste em lista de compromissos dos países em relação 

ao uso de quotas tarifárias. 
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Referidos princípios são imprescíndiveis para que o comércio internacional se 

desenvolva de forma transparente e sem exclusão no âmbito da OMC. 

Em relação à estrutura operacional, a OMC é composta pela Conferência Ministerial, 

Conselho Geral, Conselhos de Bens, Serviços e Propriedade Intelectual, Comitês, Secretaria e 

Grupos de Trabalho. Mônica Marinho et al., citam características de cada órgão: 

 

Conferencia Ministerial – é autoridade máxima da OMC formada por representantes 

de todos os seus membros que se reúnem pelo menos a cada dois anos; Conselho 

Geral – inclui o Órgão de Solução de Controvérsias e o Órgão de Exame das 

Políticas Comerciais; Conselhos de Bens, Serviços e Propriedade Intelectual – são 

responsáveis pela supervisão, aplicação e funcionamento dos acordos de suas 

respectivas áreas de atuação; Comitês – órgãos de supervisão, subordinados aos 

conselhos, que tratam de assuntos específicos; Secretaria – é dirigida por um diretor-

geral que tem como principal função coordenar as negociações desenvolvidas no 

âmbito da OMC, resguardados os princípios do órgão; Grupos de Trabalho – 

responsáveis por assuntos em análise. Adesões à OMC e participação dos países 

(como países membros ou observadores); relação entre o comércio e investimento; 

interação entre comércio e política de concorrência; e transparência nas compras do 

governo. (MARINHO et al,  2014, p.75). 

 

Como se vê, todos estes órgãos são responsáveis pelo desempenho de funções 

perante a OMC, que tem levantado discussões sobre diversos assuntos presentes na pauta de 

preocupação do comércio internacional, dentre eles, investimentos, concorrência e meio 

ambiente, havendo a criação de novos comitês e grupos de trabalho para avaliar seus impactos 

e debater a necessidade de se ampliação das atividades da OMC com a negociação de novos 

acordos sobre o comércio. 

Em relação aos acordos, observa-se que a OMC tem o encargo de administrar dois 

tipos de acordos: os multilaterais e os plurilaterais, constantes de seu Acordo Constitutivo. Os 

acordos multilaterais são vinculantes de adesão obrigatória para todos os membros da OMC, 

enquanto os plurilaterais são de interesse parcial, assinados apenas por parte dos membros da 

OMC. Observa-se que excetuando-se os acordos plurilaterais, todos os textos jurídicos da 

OMC abrangem o chamado princípio do compromisso único (single undertaking) dos acordos 

da OMC, segundo o qual os Membros não tem a faculdade de selecionar acordos de forma 

isolada, tendo em vista que eles são vinculados entre si num só conjunto.  

Os acordos multilaterais estão previstos nos anexos 1, 2 e 3 do Acordo Constitutivo 

da OMC, e os plurilaterais, em seu anexo 4, conforme se verifica no quadro abaixo: 

 

Quadro 8 - Acordos Multilaterais e Plurilaterais da OMC. 
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Anexo 1A (Acordos Multilaterais sobre o Comércio de Bens): 

* Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994 (GATT 94)  

* Acordo sobre a Agricultura 

* Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias  

* Acordo sobre Têxteis e Confecções  

* Acordo sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio  

* Acordo sobre as Medidas em Matéria de Investimentos Relacionados com o Comércio   

* Acordo sobre a Aplicação do Artigo VI do GATT (dumping)  

* Acordo sobre a Aplicação do Artigo VII do GATT (valoração aduaneira)  

* Acordo sobre a Inspeção Prévia à Expedição  

* Acordo sobre Normas de Origem  

* Acordo sobre os Procedimentos para o Trâmite de Licenças de Importação 

* Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias  

* Acordos sobre Salvaguardas.  

Anexo 1B 

* Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços e Anexos – GATS  

Anexo 1C 

* Acordo  sobre  os Aspectos  dos Direitos  de Propriedade  Intelectual  

Relacionados com o Comércio – TRIPS  

Anexo 2 

* Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos que regem a Solução de Controvérsias 

Anexo 3 

* Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais  

Anexo 4 (Acordos Plurilaterais sobre o Comércio de Bens)  

* Acordo sobre o Comércio de Aeronaves Civis 

* Acordo sobre Contratação Pública – compras governamentais 

* Acordo Internacional dos Produtos Lácteos 

* Acordo Internacional de Carne Bovina.  

Fonte: adaptado de CRUZ; RUDNIK; WITCHMITHEN, 2011, p.249. 

 

Interessa a presente pesquisa, o Acordo sobre Contratação Pública – compras 

governamentais, presente no anexo 4, o qual se fará uma análise de suas características e da 

exigência de elementos sustentáveis mais adiante. 

Desde o fim do GATT, houve uma nova Rodada de Negociação em Doha, no Catar, 

no ano de 2001, para tratar da liberalização do comércio mundial e cujas negociações ficaram 

paradas por aproximadamente 14 anos, não havendo resultados tangíveis pela divergência nas 

posições de países centrais e periféricos, voltando às discussões, em dezembro de 2013, quando 

a OMC concluiu um dossiê de acordo tarifário considerado o primeiro acordo comercial global 

em 21 anos, chamado Acordo sobre a Facilitação do Comércio (TFA, sigla em inglês), firmado 

em Bali, na Indonésia, visando à desburocratização do comércio exterior e à eliminação de 

barreiras administrativas. 
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A carta de ratificação do Acordo de Facilitação do Comércio da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) foi assinada pelo Brasil em 29 de março de 2016. Para que 

entre em vigor, é necessário que dois terços dos membros da OMC, tenham ratificado o 

acordo, entretanto, o acordo ainda encontra dificuldade para ratificação do número necessário 

de países, com especial resistência da Índia. 

Neste ano de 2016, a OMC conta com a participação de 160 países-membros.  

Anualmente, a OMC organiza o Public Forum, evento no qual governos, ONGs, acadêmicos, 

empresas e estudantes se reúnem para discutir aspectos do sistema de comércio internacional, 

com a intenção de propor modos de melhorar o sistema multilateral. A cada ano um novo 

tema é abordado. No ano de 2015, o Public Forum ocorreu entre os dias 30 de setembro e 2 

de outubro em Genebra, na Suíça,  sede da OMC, com o tema “Trade Works”. Esse ano, o 

Public Forum está previsto para ocorrer em Genebra, nos dias 27 a 29 de setembro, com tema 

“Comércio Inclusivo”. 

 

5.3.1 A OMC e o Acordo Sobre Compras e Contratações Públicas 

 

Conforme tratado ao longo da pesquisa, as compras e contratações públicas ocorrem 

quando o Poder Público, em geral, a Administração Pública, adquire bens e serviços 

fundamentais para a realização de suas atividades, visando obter a proposta mais vantajosa. 

Uma vez que os recursos públicos são escassos, a eficiência no processo de compras 

e contrações públicas é essencial em qualquer país, que devem ser processadas em um 

processo aberto, transparente e não discriminatório para se alcançar a melhor proposta, devido 

à competição entre fornecedores.  

Na linguagem da OMC, as compras públicas, que são comumente chamadas de 

compras governamentais, significam o processo mediante o qual um governo obtém 

‘‘mercadorias ou serviços, ou uma combinação de ambos, ou passa a ter seu uso, para fins 

próprios e não para venda ou revenda comercial ou para utilização na produção ou no 

fornecimento de mercadorias ou serviços destinados à venda ou revenda comercial’’ (CRUZ; 

RUDNIK; WITCHMITHEN, 2011, p.249). Assim, busca-se assegurar a compra de bens e a 

contratação de serviços no comércio internacional, tendo por base normas e regulamentos 

específicos e públicos, estabelecendo procedimentos para a apresentação de ofertas, 

objetivando imprimir maior transparência às práticas de compra nacionais. Ao mesmo tempo, 

os membros da OMC também utilizam seus processos de compras para atingir os objetivos de 

suas políticas domésticas, como a promoção de indústria local ou de grupos sociais. 
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As compras públicas representam um aspecto de considerável importância no 

comércio internacional, dado o volume do mercado de compras, que normalmente gira entre 

‘‘10 a 15% do PIB e tem capacidade de expansão aproximada de US$ 80 a US$ 100 bilhões 

ao ano, e benefícios para os investidores nacionais e estrangeiros em termos de competição’’ 

(WORLD TRADE ORGANIZATION, 2012, s/p.). Assim, observa-se que as compras 

públicas significam uma parte do mercado de bens estrangeiros de um país, e são muito 

importantes para os fluxos de comércio internacional, entretanto, as compras públicas foram 

excluídas da aplicação das principais regras de comércio multilateral por um bom período. 

Conforme exposto em momento anterior, o esforço inicial para incluir as compras 

públicas nas regras internacionais de comércio foi realizado na Rodada de Tóquio de 

Negociações Comerciais, que levou a assinatura, do primeiro Acordo sobre Compras 

Governamentais em 1979, e foi renegociado, paralelamente as negociações havidas durante a 

Rodada Uruguai, levando a assinatura, em 15 de abril de 1994, do Acordo sobre Compras 

Governamentais (GPA - Agreement on Government Procurement), aderido pela OMC.  

A adesão ao GPA não é obrigatória pelos membros da OMC, sendo, por enquanto, 

facultativa, o que significa que, apesar de o GPA estar incluso no Anexo 4 do Acordo que a 

OMC, todos os Estados não estão compromissados ao GPA, mas apenas as partes que 

aderiram a ele segundo a regra do Artigo XXIV do acordo. Nesse passo, aponta-se uma falha 

ao GPA, tendo em vista que o mesmo não impõe um regime muito exigente, e permite uma 

maleabilidade louvável aos Estados. 

Atualmente, ‘‘são 46 os signatários do Acordo sobre Compras Governamentais’’ 

(OMC, 2016, s/p.), o que demonstra que apesar da facultatividade da adesão ao Acordo, os 

Estados possuem grande interesse desse tema nas rodadas de negociação multilaterais de 

comércio promovidas pela OMC. 

O GPA determina normas de transparências63 nos processos de compras públicas, 

que busca, entre outros fatores, garantir que os participantes estrangeiros terão acesso às 

informações corretas, sem discriminação64, e direito a resolução de controvérsias65, de forma 

                                                 
63 Não Discriminação – Preâmbulo, §3º, AGP: “Reconhecendo que leis, regulamentos, procedimentos e práticas 

relacionadas às Compras Governamentais não devem ser preparadas, adotadas ou aplicadas para produtos e 

serviços estrangeiros ou domésticos e para produtores estrangeiros ou domésticos, com a finalidade de 

proporcionar proteção aos produtos ou serviços domésticos ou produtores domésticos e não deve discriminar 

entre produtos ou serviços estrangeiros ou entre produtores estrangeiros”. 
64 Transparência – Preâmbulo, §4º, AGP: “Reconhecendo que é desejável prover transparência das leis, 

regulamentos, procedimentos e práticas relacionadas às Compras Governamentais”; 
65 Solução de Controvérsias – Preâmbulo, §5º, AGP: “Reconhecendo a necessidade de estabelecer 

procedimentos internacionais de notificação, consultas, vigilância, e solução de controvérsias com a visão de 

garantir uma justa, imediata e efetiva coercitividade dos dispositivos internacionais sobre Compras 

Governamentais, e para manter o equilíbrio dos direitos e deveres no nível mais alto possível”; 
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a evitar que sejam oferecidos tratamentos menos favoráveis às empresas pertencentes aos 

países signatários do GPA do que é oferecido às empresas nacionais ou a de qualquer outro 

país.  

Nesse passo, os países geralmente dispensam grande parte de seu poder de compra, 

para que suas empresas possam concorrer em condições de igualdade nos processos de 

aquisição pública de todos os demais países signatários. 

O GPA também define uma estrutura de direitos e obrigações a que os Estados 

devem conciliar sua legislação nacional, regulamentos, procedimentos e práticas relacionadas 

as compras e contratações governamentais definindo as entidades públicas abrangidas, as 

modalidades de compras públicas, os procedimentos para a qualificação dos fornecedores, 

entre diversas outras provisões. Assim, nas negociações sobre compras públicas, há a 

possibilidade de se definir um nível mínimo a partir do qual as compras estarão abertas à 

concorrência estrangeira, e conforme tratado no decorrer da pesquisa, cada país tem a opção 

de selecionar os agentes que serão incluídos, bem como o âmbito de aplicação, ou seja, o 

GPA estabelece quais órgãos públicos, e a partir de quais limites financeiros os países devem 

adequar seus processos de aquisições públicas, evitando que compras que possuam objetivos 

secundários ao critério de menor preço como “a promoção de indústria nacional em 

detrimento de competidores estrangeiros; favorecimento de fornecedores estrangeiros para 

obtenção de moeda estrangeira; ou discriminar certos produtos ou serviços estrangeiros por 

qualquer outra razão” possam causar distorções nos efeitos do comércio internacional, 

justificando a prática de “transparência nos procedimentos e regras governamentais” e a 

existência do GPA (GABILONDO, 2003, p.06). 

O principal objetivo do GPA é a abertura recíproca dos mercados de contratos 

públicos entre os Estados signatários, ou seja, a liberalização e a expansão do comércio 

mundial partindo-se do pressuposto que a liberalização vai provocar um aumento da 

concorrência e à diminuição dos preços, e o aprimoramento das normas que orientam as 

transações comerciais entre os países com o potencial de gerar benefícios em termos de 

eficiência de aquisição e interesses comerciais. Como resultado de várias rodadas de 

negociações, as partes no GPA abriram à ‘‘concorrência internacional (ou seja, fornecedores 

das Partes no Acordo que fornecem bens, serviços ou serviços de construção) atividades de 

aquisição para um valor estimado em US$1,7 trilhões anualmente’’ (OMC, 2016, s/p.). 

O GPA consiste principalmente em duas partes: o texto do Acordo e as listas de 

compromissos das Partes sobre o acesso aos mercados. 
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O texto do acordo estabelece regras que asseguram que as condições devem garantir 

uma concorrência aberta, justa e transparente em matéria de contratos públicos. No entanto, 

estas regras não se aplicam automaticamente a todas as atividades de aquisição de cada parte.  

Por outro lado, as listas de cobertura desempenham um papel decisivo para 

determinar se uma atividade está abrangida ou não pelo Acordo. Em geral, o acordo é 

aplicável a todos os bens, mas em relação aos serviços, os países indicam listas positivas e 

negativas, em anexos próprios, em que são estabelecidos ainda, valores mínimos para as 

compras governamentais, expressos em Direitos Especiais de Saque (DES). 

Como um tratado internacional vinculativo, o GPA é administrado pelo Comitê sobre 

compras governamentais. Existem dois mecanismos para fazer cumprir o acordo: o 

mecanismo de recurso interno a nível nacional e o mecanismo de solução de controvérsias da 

OMC a nível internacional. 

Além disso, o acordo prevê a realização de atividades de cooperação técnica para 

ajudar os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos em participar efetivamente no 

trabalho sobre os contratos públicos da OMC, havendo um tratamento especial e diferenciado 

para com estes países. O parágrafo primeiro do capítulo V do GPA demonstra os meios nos 

quais é permitido aos países em desenvolvimento utilizar tratamento privilegiado nos 

processos de aquisição pública, porém, para usufruir desse tratamento os países em 

desenvolvimento devem pedir autorização para o comitê sobre compras governamentais tanto 

para realizar a exclusão de entidades ou itens de compras das suas participações no acordo 

quanto para utilizar “offsets” (medidas usadas para encorajar o desenvolvimento local ou 

melhorar as contas de balanço de pagamentos por meio de conteúdo doméstico, licença de 

tecnologia, requisitos de investimento, comércio recíproco ou requisitos similares). 

Por sua vez, os países em desenvolvimento se mostram relutantes em participar do 

GPA, por algumas razões, quais sejam: 

 

Primeiro, os requerimentos típicos vinculados aos produtos ou serviços sob compras 

governamentais, em particular em países desenvolvidos, são de tal natureza que 

países em desenvolvimento tem dificuldade para participar. Ao contrário, a abertura 

do setor de compras dos países em desenvolvimento irá provavelmente beneficiar 

fornecedores em países desenvolvidos mais do que em outros países em 

desenvolvimento ou PMDs. Conclusivamente, os benefícios econômicos advindos 

do AGP em termos de exportação serão marginais. Segundo, uma alternativa 

potencial ao AGP é abrir o mercado de compras governamentais regionalmente, 

para a qual não há necessidade de aceder ao AGP. De fato, negociações sobre 

compras governamentais tem tido um importante papel nos esquemas de integração 

regional entre países em desenvolvimento e entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Terceiro, em termos de ganho de eficiência com a aplicação das 

regras do AGP, o acesso não oferece qualquer vantagem substancial para países em 

desenvolvimento, como o uso de licitação é amplamente difundido, é controverso se 
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o uso de “offsets” no período de acesso pode equilibrar essa situação. Finalmente, 

com respeito a compras pagas com a ajuda direcionada para essas compras, o AGP 

não se aplica. (GABILONDO, 2003, p.26). 

 

Observa-se que o Brasil resiste em efetuar concessões em compras públicas no 

âmbito internacional, e apesar de ser um país-membro da OMC, ele não é signatário do GPA. 

Considerando a legislação atual que trata das disposições sobre formas de compras 

públicas, há espaços para negociação, não sendo vedada à participação de licitantes 

estrangeiros em certames nacionais, conforme previsto nos artigos 23, § 3º66, e 24, XIV67 da 

Lei n° 8.666/93. No entanto, o Brasil tem acompanhado os outros países em desenvolvimento, 

que têm mantido o discurso de proteção à produção doméstica com a adoção de políticas 

públicas promotoras de desenvolvimento que privilegiem empresas nacionais ou mesmo 

políticas protecionistas de estímulo. Além disso, o país se preocupa em abrir o mercado de 

compras governamentais primeiro aos países latino-americanos, especialmente, aos países 

membros do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Assim, o Brasil vem adotando medidas 

internas mais restritivas, de modo a aumentar a participação da produção nacional no produto 

industrial, fazendo com que haja preferências para certos setores elegíveis. 

De fato, percebe-se determinada dificuldade com a efetiva entrada brasileira no 

mercado de compras e contratações públicas dos países desenvolvidos, com a existência do 

jogo de barganha típico das negociações comerciais ("concessões mais cobiçadas demandam 

benefícios igualmente expressivos") e projetos de modificação na lei de licitações, fazendo 

com haja cautela por parte do Brasil para assumir compromissos internacionais nesta área. 

Por outro lado, não se vislumbra que o Brasil esteja realmente preocupado em 

oferecer oportunidades de compras públicas às empresas dos países latino-americanos, pois é 

sabido que estes países não possuem grande competitividade neste setor. Nesse sentido, 

acredita-se que o país esteja interessado em valorizar e garantir este setor do mercado às suas 

próprias empresas nacionais, principalmente neste período de grandes eventos esportivos, 

como foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro. 

                                                 
66 Art. 22. [...] § 1 A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, 

tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito 

real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os limites deste artigo, a 

tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, 

quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País. Art. 24. É dispensável a licitação: XIV - para a 

aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, 

quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público; [...].  (BRASIL, 1993). 
67 Art. 24. É dispensável a licitação: XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo 

internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem 

manifestamente vantajosas para o Poder Público; [...]. (BRASIL, 1993). 
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Tal fato pode ser provado pela própria mudança do parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 

n°8.666/93 realizada pela Lei n°12.349/2010, o qual se verifica a preferência para produtos 

manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.  

Sendo assim, é normal que atualmente não haja a assinatura de um tratado 

internacional que afronta à atitude protecionista da legislação brasileira. 

Assim, ao mesmo tempo em que o protecionismo é importante em contextos de crise 

econômica, que é o atual cenário vivenciado no Brasil, considera-se que o GPA é uma boa 

oportunidade no período de fraco crescimento econômico mundial, o qual possibilita ganhos 

comerciais, fazendo com que o país possa participar em condições de igualdade e segurança 

jurídica em um ambiente de confiança nas compras públicas promovidas pelos Estados-

membros.  

Outro ponto que tem levantado vantagens para a adesão aos países latino americano 

é a redução da corrupção. Desse modo, o aumento da participação de empresas internacionais, 

escoradas nas seguranças de publicidade e acesso a um tribunal local para solução de 

controvérsias, dificultaria a implementação de práticas que favoreçam exclusivamente os 

próprios proponentes e o governo como a combinação do resultado de compras públicas, ou 

ainda, a elaboração de requisitos ou favorecimentos que possibilitam que uma empresa que 

possua acordos com o governo tenha vantagens nos processos de compras públicas. Conforme 

tratado ao longo da pesquisa, observa-se que a legislação brasileira, por exemplo, já determina 

a publicidade nos processos de aquisições públicas (desde a abertura do edital até o empenho 

do bem a ser adquirido) e vem realizando sistemas que procuram aumentar a seriedade e 

‘‘transparência das compras, reduzir a corrupção e gastos desnecessários, como a utilização 

dos pregões eletrônicos e a implementação e do monitoramento através do Sistema Integrado 

de Administração de Serviços Gerais – SIASG’’ (JESUS, 2013, p.13). 

A respeito do tema, Marçal Justen Filho (2012, p.289) comenta que hipótese peculiar 

‘‘é a licitação internacional. Como regra, deverá adotar-se concorrência. Admitindo-se 

tomada de preços quando houver cadastro internacional. Pode ser praticado o convite quando 

não houver nacionais em condições de realizar o objeto contratual’’. 

Observa-se que para adequar as normas nacionais sobre compras públicas às 

exigências do GPA, o Congresso Nacional teria de modificar o §2º do art. 3º da Lei 8.666/93, 

que dispõe sobre as formas de desempate entre os classificados: 

 

Art. 3° 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 
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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.  

[...] 

§2° Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:  

I - (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010).  

II - produzidos no País;  

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.  

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. (BRASIL, 1993). 

 

Nesse contexto, a ordem de preferência deveria ser extinta, segundo o GPA, pois 

entraria em confronto com a Cláusula do Tratamento Nacional e da Não Discriminação, por 

estabelecer critérios preferenciais aos produtores nacionais e afins.  

Outro ponto que seria modificado diz respeito a prazos, pois conforme o Artigo XI 

do GPA, o prazo mínimo para a apresentação de propostas, em qualquer modalidade entre os 

concorrentes é de, no mínimo, 40 dias, enquanto na Lei de Licitações, o prazo para a 

modalidade de concorrência é de 45 ou 30 dias, 30 ou 15 dias para tomada de preços, 5 dias 

para convite, e 8 dias para a apresentação das propostas na modalidade pregão. Por seu turno, 

far-se-ia necessário que os instrumentos convocatórios fossem publicados de forma ampla em 

meio de visibilidade internacional, para que mesmo os interessados não sediados no país 

pudessem participar. Por fim, verifica-se que o art. 32, da Lei nº 8.666/93, estabelece o 

vernáculo português, enquanto de acordo com o Artigo XII, qualquer uma das línguas oficiais 

da OMC (inglês, francês ou espanhol) pode ser utilizadas para apresentar os documentos no 

processo de compras públicas. 

Salienta-se que ao assinar um tratado, o país se compromete a ele no plano 

internacional, entretanto, no Brasil, por força da Constituição Federal de 1988, para que o 

mesmo tenha vigência no plano interno há de ‘‘passar pelas duas casas do Congresso 

Nacional, para que o presidente da República possa ratificá-lo e depositá-lo junto à 

Organização Internacional, seguindo-se os Decretos Presidenciais de Promulgação e 

Publicação’’ (MONASSA; LEONELLI 2013, p.78).  

Caso o Brasil, decidisse por ser signatário do GPA, seria compelido a fazer 

modificações em sua legislação interna para adequá-la às diretrizes do GPA. 

Dentro da OMC o processo começa com a submissão do formulário de acessão que 

tem dois principais aspectos: ‘‘1) a verificação da legislação do país, a fim de averiguar se ela 

se encontra em conformidade com os dispositivos no GPA e, 2) a negociação entre o membro 

em acessão com os outros membros sobre de acessão’’ (WORLD TRADE 
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ORGANIZATION, 2012, s/p.). De acordo com o Artigo XXIV do GPA, o Acordo passa a ter 

eficácia 30 dias após o depósito do instrumento de adesão. 

Diante dessas questões, verifica-se que o GPA consiste num tratado internacional 

que estabelece regras genéricas para os membros ou fornece um modelo de lei de compras, 

onde os países signatários se comprometem a franquear para empresas estrangeiras o acesso 

aos mercados nacionais de compras públicas evitando, assim, desequilíbrios entre os 

competidores num clima de total transparência e, inclusive, de combate à corrupção. 

De forma semelhante, a legislação nacional também apresenta pontos importantes 

sobre o tema, porém, estabelece regras mais específicas sobre o modo como o procedimento 

de compra deve ser realizado.  

Para complementar a análise sobre as compras públicas no âmbito da OMC, ainda se 

observa que são três as modalidades de compras governamentais previstas no GPA, conforme 

o grau de abertura para a participação dos fornecedores: aberto, seletivo ou limitado, desde 

que eles sejam consistentes com as previsões estabelecidas pelos artigos VII a XVI do acordo. 

Nesse passo, nota-se que o processo de compras públicas do GPA, prevê algumas 

semelhanças com o processo constante na legislação brasileira, havendo a previsão de 

Especificações técnicas (art. VI); Processos de celebração de contratos (art. VII); Qualificação 

de fornecedores (art. VIII); Convite à participação relativamente a contratos previstos (art. 

IX); Processos de seleção (art. X); Prazo para apresentação das propostas e para entrega (art. 

XI); Documentação relativa ao contrato (art. XII); Apresentação, recepção e abertura das 

propostas e adjudicação dos contratos (art. XIII); Negociação (art. XIV); dentre outros. 

Em relação às modalidades, os procedimentos abertos, são aqueles em que podem ser 

apresentadas propostas por todos os interessados; os procedimentos de licitação seletiva são 

aqueles ‘‘em que os fornecedores convidados a participar podem apresentar propostas; e 

procedimentos de licitação restrita, em que, sob determinadas condições, os entes públicos 

entram em contato com os fornecedores individualmente’’ (CRUZ; RUDNIK; 

WITCHMITHEN, 2011, p.250). 

Conforme salientado, deve haver ampla publicidade nas condições estabelecidas para 

a qualificação dos interessados no processo de compras governamentais (qualificações 

técnicas e informações sobre a capacidade financeira e comercial dos interessados), com 

prazo adequado de modo que os nacionais e estrangeiros tenham iguais oportunidades. Exceto 

no caso de compras em procedimentos restritos68, as aquisições ou contratações devem ser 

                                                 
68 O artigo XV do GPA prevê as situações em que a licitação sob procedimentos restritos pode ser utilizada, 

como as seguintes: ausência de propostas sob licitação aberta ou seletiva; compra de obra de arte; existência de 
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tornadas públicas por meio de “convite para participação”, havendo obrigatoriamente o objeto 

do contrato, as datas de início e término da entrega dos bens ou serviços, datas para a 

apresentação dos requerimentos de qualificação e do recebimento das propostas, o endereço 

da entidade pública licitante, entre outras.  

No caso de compra pública seletiva, ‘‘as entidades que mantêm listas de 

fornecedores qualificados podem selecionar os que serão convidados a apresentar propostas, 

concedendo iguais oportunidades para todos os incluídos nas listas’’ (MOREIRA; MORAIS, 

2002, p.04). 

Se durante a avaliação das propostas for verificado que nenhuma das ofertas 

apresentadas possui claras vantagens sobre as demais, abre-se a possibilidade de que a 

entidade pública estabeleça processo de negociação (procedimentos restritos) com os 

fornecedores de forma individual. Os prazos previstos para a apresentação das propostas 

devem ser adequados para permitir que fornecedores nacionais e de outros países preparem e 

submetam suas ofertas antes do término dos procedimentos para a licitação.  

Quando for permitida a apresentação de propostas em vários idiomas, pelo menos 

um dos idiomas deve ser oficial da OMC (inglês, o francês ou espanhol).  

Ao selecionar a proposta vencedora, será feita uma análise do cumprimento dos 

requisitos previstos no aviso ou edital de compras públicas pelos ofertantes. Após esta etapa, 

haverá a adjudicação do contrato ao proponente que demonstrar plena capacidade de cumprir 

as condições previstas e cuja oferta seja a menor valor ou aquela que for considerada a mais 

vantajosa, levando em consideração, no segundo caso, os critérios de avaliação específicos 

determinados no aviso ou edital.  

Depois da adjudicação do contrato, haverá a publicação do mesmo com informações 

sobre a contratação, a natureza e quantidade dos produtos ou serviços, o nome e endereço do 

vencedor e o valor do contrato ou o valor das ofertas consideradas na avaliação do contrato.  

O Acordo não autoriza que os países–membros imponham condições 

compensatórias, como exigências de conteúdo doméstico dos bens e metas de investimentos, 

todavia, aos países em desenvolvimento permite-se a negociação desse tipo de medida, que é 

feita em virtude do processo de qualificação de proponentes nas compras públicas. 

Estes são os principais pontos das compras públicas designados no Acordo sobre 

Compras Governamentais (GPA - Agreement on Government Procurement), aderido pela 

                                                                                                                                                         
fornecedor único; razões de extrema urgência; adições a contrato original para a reposição de partes e peças ou 

ampliação de materiais, serviços ou instalações existentes; aquisição de produtos básicos, e outras situações 

previstas. 
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Organização Mundial do Comércio (OMC). Como se viu, embora o Brasil não aderido ao 

acordo plurilateral sobre compras governamentais da OMC, o país possui regramentos 

semelhantes aos previstos neste diploma normativo e, na eventualidade de se filiar, tornando-

se seu signatário, fará poucas mudanças. 

 

5.3.2 A Revisão do GPA da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Meio Ambiente 

 

A versão revisada do Acordo de Compras Governamentais (GPA) entrou em vigor 

em 06 de Abril de 2014, e é um marco significativo para a OMC, o qual atrai cada vez mais 

atenção em todo o mundo.  

Conforme abordado no tópico anterior, as primeiras discussões sobre compras 

públicas no plano internacional se iniciaram em 1976 na rodada de negociações comerciais 

denominada ‘‘Rodada Tóquio’’ no âmbito do GATT/47. Como resultado, houve o Código da 

Rodada de Tóquio sobre Contratações Públicas, que foi assinado em 1979, e entrou em vigor 

em 1981. Em 1987, o acordo foi alterado e, em seguida, paralelamente a Rodada Uruguai as 

partes iniciaram novas negociações para alargar o seu âmbito. 

Por conseguinte, em 15 de abril de 1994 aprovou-se uma nova versão sobre 

Contratos Públicos (GPA), a qual foi assinada em Marraqueche e ganhou vigência em 1996. 

No segundo ano de implementação do GPA de 1994, as partes signatárias do Acordo 

iniciaram uma nova rodada de negociação para tratar da incorporação de novas disposições. 

Essa rodada de negociação foi concluída em dezembro de 2011, e seus resultados 

foram então adotados em março de 2012.  

Após a ratificação por parte de pelo menos dois terços dos países signatários em 

fevereiro de 2014, a nova versão do acordo entrou em vigor em 06 de abril de 2014. 

Nesse passo, os Estados firmaram o compromisso de realizar três anos, e depois 

periodicamente, após a entrada em vigor do novo GPA, novas negociações objetivando 

reduzir progressivamente e eliminar as medidas discriminatórias bem como dar a amplitude 

máxima a seu eventual alcance. Neste contexto, as partes no GPA também concordaram em 

realizar vários programas de trabalho que irão influenciar o futuro desenvolvimento do 

Acordo. 

O novo GPA da Organização Mundial do Comércio (OMC) contempla compras 

públicas de bens, serviços e construção civil em um volume total correspondente a US$ 1,7 

trilhão ao ano (OMC, 2016, s/p).  
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O principal problema, parte das políticas que incentivam a compra de produtos ou 

componentes nacionais (conhecidas como “buy national”), os quais representam entraves ao 

comércio e, por vezes, restringem os direitos de fornecedores estrangeiros de participarem de 

compras públicas de seu interesse, contrários aos princípios da transparência e não 

discriminação. Assim, a regulação das compras públicas busca garantir que os governos 

demonstrem de modo transparente o que demandam antes de realizarem a compra de bens e 

contratarem serviços, fazendo com que o processo de concorrência e a igualdade de 

tratamento dos proponentes sejam aspectos fundamentais. 

Observa-se que uma grande preocupação do GPA de 1994 ocorria com as políticas 

públicas utilizadas com objetivos secundários ou horizontais, que se revelam em um 

protecionismo disfarçado. Neste aspecto, questões relacionadas ao conflito entre as políticas 

comerciais e as ambientais tomaram grande vulto, pois apesar de ser atribuída fundamental 

prioridade à proteção do meio ambiente, a visão do papel da OMC, suas ideias, princípios e 

regras eram diferentes, sendo difícil chegar a um consenso com relação a mudanças 

significativas nas regras e práticas.  

Uma importante questão, diz respeito às compras públicas que podem ser utilizadas 

pelos governos como um instrumento de promoção de várias políticas nas esferas sociais e 

ambientais. Em muitos dos casos tais políticas faziam com o GPA fosse uma ferramenta de 

defesa para evitar objetivos secundários, pois nota-se que as compras públicas dispunham, em 

termos simplificados, de dinheiro e acesso a mercado. De acordo com Sue Arrowsmith (2003, 

p.331), ‘‘a aplicação de um "princípio de pureza" ao propósito do GPA estabeleceria um 

sistema que reduz o quanto possível à inserção de critérios não econômicos no processo de 

compra governamental’’. Desse modo, os objetivos secundários ou horizontais de políticas 

públicas deviam ser evitados, pois figuravam como uma prática de "governar por meio da 

compra", e com isso, as compra públicas sustentáveis, por exemplo, eram vistas com certo 

grau de suspeita.  

Não obstante, verifica-se a possibilidade de estabelecer um elo entre questões 

ambientais com o objeto do contrato, no momento em que as características ambientais são 

discutidas como parte da qualidade dos produtos. Conforme dispõe o Artigo VI do GPA de 

1994, as especificações técnicas incluem processos e métodos de produção (PPMs, sigla em 

inglês) dos produtos adquiridos. Dessa forma, visualiza-se a inserção de critérios ambientais 

nas especificações, desde que não criem obstáculos desnecessários ao comércio. Sob essa 

lógica do GPA, as especificações técnicas constituem a maneira mais fácil de tomar em 

consideração os aspectos relativos às compras públicas sustentáveis. 
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É necessária uma mudança de mentalidade para considerar o estabelecimento de 

categorias como “bens e serviços ambientais” dentro do escopo das negociações comerciais, 

ou mesmo, nas especificações dos produtos, para que o GPA seja considerado uma lex 

specialis. Exemplificando, ‘‘uma autoridade pública pode demandar energia proveniente de 

fontes renováveis, a despeito do fato de o método de produção ser uma característica 

definidora do produto, indistinguível da energia obtida a partir de outras fontes’’ (STEINER, 

2015, s/p.).  

Essa questão também pode ocorrer na fase de adjudicação, conforme se observa no 

caso “EVN e Wienstrom GmbH contra República da Áustria’’, concluído em 2003,  na Corte 

de Justiça Europeia. Um ponto curioso na decisão preliminar, foi que os possíveis aspectos 

ambientais ‘‘não estavam limitados a efeitos não econômicos que fossem favoráveis à própria 

entidade responsável pela compra, tais como os níveis de ruído ou as emissões de óxido de 

nitrogênio dos ônibus’’ (STEINER, 2015, s/p.). Nesse passo, a Corte concluiu que outros 

elementos globalmente positivos poderiam ser levados em consideração.  

Observa-se que o GPA de 1994 foi flexível em relação à adjudicação dos contratos 

que poderia ocorrer com a proposta de menor preço ou àquela "mais vantajosa" com base em 

"critérios específicos de avaliação" (Artigo XIII:4(b)), podendo-se na opinião do autor desta 

pesquisa, incluir requisitos ambientais a esses critérios, tendo em vista que o GPA de 1994 

não apresentava nenhum exemplo de critério de adjudicação, tampouco indicava que peso 

deveria ser dado a esses critérios. Exemplo disso ocorreu em 2002, no caso “Concordia Bus 

Finland” (C-513/99), no qual a Corte decidiu que as vantagens "de natureza puramente 

econômica" não deveriam necessariamente ter relação exclusiva com fazer parte dos critérios 

especiais (parágrafo 55). ‘‘Essa jurisprudência foi consagrada no Artigo 53 da Diretiva 

Europeia 2004/18/EC, sobre coordenação de procedimentos para a adjudicação de contratos 

públicos de fornecimento e contratos de serviços funcionais’’ (TREPTE, 2005, p.1148). 

Vale apontar, que durante o intervalo entre o GPA de 1994 e o GPV revisado, 

houveram discussões sobre a vinculação entre normas de preservação ambiental e regras 

comerciais nas compras públicas, havendo posicionamentos que indicaram que tal 

procedimento pode se constituir em novas barreiras ao comércio, e, por outro lado, em 

ameaças ao meio ambiente motivadas por práticas comerciais predatórias eventualmente 

chanceladas pela OMC. 

Para afastar as discussões a respeito do tema, o GPA de 1994 foi revisado, e 

conforme exposto, entrou em vigor em 2014.  
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Assim, a versão revisada do Acordo de Compras Governamentais (GPA) tratou de 

inserir explicitamente a proteção ambiental no texto, havendo preocupação com a 

sustentabilidade no processo de compras públicas. Nesse ponto, no que diz respeito às 

especificações técnicas, o Artigo X(6) da versão revisada do GPA estabelece que "A Parte, 

inclusive suas entidades contratantes, pode – para maior segurança –, em conformidade com 

este Artigo, preparar, adotar ou aplicar especificações técnicas para promover a conservação 

dos recursos naturais ou proteger o meio ambiente". 

Assim sendo, observa-se que o Artigo X(6) da versão revisada do GPA trouxe 

importante inovação ao reconhecer explicitamente a compatibilidade do meio ambiente com o 

GPA e considerar o impacto ambiental no momento de elaboração de especificações técnicas, 

havendo grande probabilidade de que a referência explícita ao meio ambiente também seja 

utilizada na interpretação de outras provisões da versão revisada do GPA. 

Isso pode ser observando, principalmente no momento de avaliação das regras 

quanto aos critérios de adjudicação. A versão revisada do Acordo de Compras 

Governamentais (GPA) é tão flexível quanto o GPA de 1994 com relação a adjudicação do 

contratos, podendo-se adotar à proposta de menor valor ou a "mais vantajosa", conforme se 

observa no Artigo XV(5) sobre tratamento dos concorrentes e adjudicação de contratos. 

Por seu turno, se o Artigo XV(5) da versão revisada do GPA é significativo para 

saber o ponto exato em que as preocupações ambientais são levadas em consideração no 

processo de definição dos critérios de adjudicação, o Artigo X(9) que dispõe sobre 

documentação da concorrência também tem grande importância nesse contexto. De acordo 

com o dispositivo, "os critérios de avaliação estabelecidos na notificação de intenção de 

compra ou de documentação de concorrência podem incluir, entre outros, preço e outros 

fatores de custo, qualidade, mérito técnico, características ambientais e termos de entrega" 

(OMC, 2014, s/p.). Marc Steiner aponta uma outra questão: 

 

Considerando o novo texto sobre especificações técnicas e o fato de que as 

características ambientais não foram mencionadas no Artigo XIII(4)(b) do GPA de 

1994, já não é possível argumentar que as emissões de dióxido de carbono geradas 

durante a produção ou o consumo de um produto não podem ser consideradas na 

fase de adjudicação. Isso porque a redução de emissões não leva a uma vantagem 

direta à entidade contratante, mas sim à sociedade em geral. (STEINER, 2015, s/p.). 

 

Salienta-se que a exigência de especificações técnicas possui mais implicações sobre 

a concorrência entre os proponentes do que os critérios de adjudicação que servem para 

avaliar a qualidade de um produto, e que podem ser compensados por um preço inferior.  
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Nesse sentido, não se deve interpretar o conceito de um GPA relativamente flexível 

no tocante às especificações técnicas de maneira extremamente restritiva no momento do 

levantamento dos critérios de adjudicação. Doravante, características ambientais e sua 

importância são explicitamente reconhecidas. 

 

5.4 Jurisprudência da OMC Sobre Comércio e Meio Ambiente  

 

O último ponto que será abordado na pesquisa procura destacar alguns casos 

emblemáticos que envolveram o comércio internacional e as questões ambientais, havendo 

importantes decisões que determinaram o caminho a ser trilhado diante dos casos levantados 

para solução de controvérsias. 

Inicialmente, observa-se que o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC é um 

instrumento impositivo de decisões e com um relevante grau de cumprimento, composto por 

grupos que avaliam as reclamações dos Estados Membros e se propõe a solucionar as 

divergências. Através do Sistema de Controvérsias procura-se assegurar uma solução pacífica 

para os conflitos que esteja em conformidade com os acordos abrangidos para que seja aceita 

pelos Estados-membros. A OMC utiliza alguns meios para solução das controvérsias, 

baseados em consultas, bons ofícios, conciliação, mediação e os utilizados de forma 

jurisdicional os Panels (painéis) e a arbitragem. 

A primeira instância do Órgão de Solução de Controvérsias é chamada de Grupo 

Especial ou ainda Panel que funciona mediante solicitação de um país interessado e é 

composto por três integrantes escolhidos pelas partes, desde que não tenham a nacionalidade 

de um dos componentes da controvérsia. Geralmente a OMC possui uma lista de nomes e 

pessoas qualificadas para este tipo de situação. Os indivíduos tem a opção de procurar 

informações em qualquer fonte e consultar peritos sobre uma determinada questão de caráter 

científico ou técnico, mas são obrigados a aceitar este parecer. Abaixo estão relacionados 

alguns panels envolvendo meio ambiente e comércio que recorreram ao Sistema de Solução 

de Controvérsias. 

A primeira disputa refere-se ao Caso do Atum e Golfinho ocorrido em 1991, 

envolvendo México e Estados Unidos, onde a questão ambiental foi mais diretamente julgada, 

gerando implicações para essas questões na OMC. O país efetuou a reclamação foi o México 

e o respondente, os Estados Unidos. 

O caso tratou-se de impor medidas restritivas ao comércio dos EUA, por meio do 

Marine Mmammal Protection Act – por causa da utilização de métodos de pesca de atum que 
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ensejavam a morte de golfinhos pois em algumas áreas tropicais do Oceano Pacífico, 

golfinhos costumam nadar próximos a cardumes de atum e ao usar redes para pescar atuns, 

muitas vezes golfinhos se enroscavam na rede e acabavam morrendo. O caso foi, um 

precedente para inclusão da temática ambiental nas negociações da Rodada Uruguai (1994) 

que culminaram na OMC. Foi a primeira decisão a implementar a ‘‘Three-step analysis’’ pelo 

Sistema de Solução de Controvérsias, que poderia ser resumida como: ‘‘1) análise se a 

medida figura no rol de exceções; 2) se é necessária para a finalidade que se busca; 3) se há 

discriminação arbitrária, restrições disfarçadas ou protecionismo velado’’ (MARTINS; 

ANDRADE, 2015, p.125). No caso, o panel decidiu que as medidas dos EUA eram 

discriminatórias e unilaterais, pois os Estados Unidos não poderiam proibir as importações de 

atum do México pelos simples fato da regulação a respeito da produção de atum mexicana 

não estar de acordo com a regulação americana. Tratava-se de medidas que buscavam regular 

o processo produtivo de outros países, não impondo medidas aos bens em si por eles 

exportados. O painel entendeu que os EUA não cumpriram com a prova necessidade como a 

ausência de medidas alternativas viáveis para se cumprir. 

O segundo caso diz respeito à Reformulação dos Padrões de Gasolina em 1995, 

envolvendo Brasil, Venezuela e Estados Unidos. Este caso foi solicitado primeiro pela 

Venezuela e depois o Brasil ingressou como litisconsorte, sob dois argumentos distintos: ‘‘o 

dos Estados demandantes (Venezuela e Brasil), invocando o princípio do tratamento nacional 

em nome da liberalidade comercial para que os EUA tomasse todas as medidas possíveis para 

ajustar o Gasoline Rule às obrigações frente ao Acordo Geral e ao Acordo sobre Barreiras 

Técnicas ao Comércio de forma a acabar com tratamento menos favorável a gasolina 

importada em relação à gasolina produzida nos EUA e, por outro lado, o do estado 

demandado, invocando direito de exceção por razões ambientais, alicerçado no artigo XX do 

GATT. O Órgão Solucionador de Controvérsias (OSC) decidiu favoravelmente ao primeiro 

argumento, mesmo considerando que seria lícito aos Estados aplicarem medidas restritivas ao 

comércio com base na proteção do meio ambiente. Entendeu no caso concreto, no entanto, 

tratar-se de uma forma de protecionismo por parte dos EUA, pois poderiam ter sido adotadas 

medidas menos restritivas. Importante notar, que nesse caso, o panel partiu da compreensão 

de que regular a produção de outros países por meio de padrões ambientais internos seria uma 

forma de extraterritorialidade de seus standars nacionais. Além disso, o panel entendeu que 

os EUA sequer aplicavam as mesmas medidas para os seus produtores internos, tratando-se, 

portanto, de uma medida discriminatória, sendo determinada a compatibilidade das regras do 
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Gasoline Rule em relação à gasolina importada para fim de evitar o não favorecimento a 

produtos estrangeiros. 

A terceira situação refere-se ao Caso do Camarão-tartaruga em 1998, envolvendo 

Malásia, Paquistão, Índia e Tailândia em desfavor dos Estados Unidos. De modo semelhante 

ao caso do atum, tratavam-se da ameaça a um animal sob o risco de extinção, no caso, as 

tartarugas marinhas, em virtude da pesca predatória de camarões. De acordo com Daniela 

Martins e Pedro Andrade (2015, p.126), ‘‘o caso foi importante por reafirmar que animais sob 

o risco de extinção se adequariam a exceção do art. XX do GATT por se tratarem de recursos 

vivos marinhos’’. Novamente quanto à prova da necessidade, o panel entendeu que deveria se 

tratar não somente da ausência de medidas alternativas, mas também uma relação de 

causalidade entre a medida e o fim que se busca atingir, o que, neste caso, não estaria 

presente, pois os EUA não buscaram cooperar no âmbito da OMC e aplicaram uma medida 

unilateral. Dessa forma, o caso, apesar de entender que a princípio os Estados podem aplicar 

tais medidas, ‘‘eles não podem aplicar as medidas de modo unilateral, sem antes esgotar todos 

os recursos diplomáticos possíveis, estabelecendo, novamente, a cooperação como a base do 

sistema multilateral de comércio’’ (MARTINS; ANDRADE, 2015, p.127).  Observa-se que 

os Estados Unidos perderam a disputa, todavia, o documento do OSC mostrou que os países 

têm o direito de proteger o meio-ambiente, podendo-se verificar que a decisão não foi 

motivada por questões ambientais. Nesse ínterim, ao motivo da decisão foi a discriminação 

entre membros da OMC, pois os EUA proveu assistência técnica e financeira e períodos mais 

longos de adaptação a alguns países da América Latina em comparação com os quatro países 

reclamantes da Ásia. 

A quarta questão diz respeito ao Caso do Amianto em 1998, envolvendo o Canadá e 

a França. Conforme citado ao longo do trabalho, o caso tratou-se de restrição à importação de 

produtos a base de amianto originados do Canadá, por parte da França. Desse modo, o panel 

reconheceu a autonomia e a soberania de um país para definir sua própria política ambiental, 

não havendo a obrigação de importar produtos que prejudicassem a saúde pública de sua 

população que não deveria arcar com os custos não internalizados pelas empresas produtoras 

estrangeiras. 

O quinto e último fato refere-se ao Caso dos Pneus em 2005, envolvendo 

Comunidades Europeias e o Brasil, em que a União Europeia solicitou a realização de 

consultas sobre a proibição do Estado Brasileiro às importações de pneus remodelados. 

Inicialmente as consultas não foram satisfatórias e em novembro de 2005, a União Europeia 

solicitou o estabelecimento de Panel para questionar as restrições do Brasil à importação de 
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pneus reformados e recauchutados.  O caso tem grande significância, pois envolveu a 

proibição de importação de pneus usados pelo Brasil com base no argumento ambiental e de 

saúde pública. O caso teve bastante complexidade, pois envolveu no contexto mais amplo 

diversas decisões: duas no âmbito do Tribunal Arbitral do Mercosul, uma no âmbito da OMC 

e uma no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF. O Brasil obteve êxito na demanda, com 

a contrapartida, de que deveria harmonizar suas decisões internas, motivo pelo qual se fez 

necessária uma decisão do STF determinando a legitimidade de imposição de barreiras contra 

a importação de pneumáticos usados e reformados. 

Diante dos casos, observa-se que a relação entre a abertura comercial e o meio-

ambiente se mostra incipiente e ainda carece de uma análise mais aprofundada por parte da 

OMC que é uma organização de comércio e inclui o tema ambiental secundariamente, se 

propondo a resolver conflitos nesse sentido apenas quando não houver um órgão de acordo 

ambiental no assunto do conflito para resolvê-lo.  

Verifica-se que o tema comércio e meio ambiente são inseparáveis, como foi 

evidenciado nas disputas da organização envolvendo questões ambientais e demanda grande 

atenção por parte de todos os agentes e Estados-membros para um maior rendimento nos 

acordos assinados a fim de proporcionar maior segurança jurídica às relações comerciais 

multilaterais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da elaboração deste trabalho foi possível perceber a grande importância que 

as compras públicas sustentáveis possuem no plano nacional e internacional. 

Inicialmente observou-se que em virtude da crescente conscientização ambiental 

estimulada a partir da ocorrência de vários desastres ambientais e a realização de 

Conferências para tratar da proteção ambiental, a defesa e a preservação da natureza se 

tornaram metas prioritárias para as nações, nos últimos anos e o desenvolvimento sustentável 

passou a ocupar, a agenda política dos governos em todo o mundo na busca por padrões de 

vida ambientalmente corretos que permitam o bem-estar das atuais e futuras gerações. 

Também verificou-se que o consumo indiscriminado de recursos naturais se mostra 

preocupação, havendo riscos de escassez para a sociedade em um futuro não muito distante 

caso a mesma continue a praticar modos de produção e consumo insustentáveis, 

depreciadores do meio ambiente, fazendo-se necessário uma mudança para um modo 

socioambientalmente mais adequado.  

Por sua vez, se percebeu que a utilização do potencial poder de compra do Estado 

trata-se de um importante mecanismo nesse sentido, uma vez que possibilita a condução de 

práticas de responsabilidade socioambiental junto ao mercado e à sociedade, fortalecendo o 

mercado de bens e serviços sustentáveis. Assim, a compra pública de bens sustentáveis é uma 

atividade de significativa importância para o meio ambiente, à economia e à sociedade,  

devendo ser incorporada pelo Poder Público nos diversos países do mundo, para que em sua 

atuação seja destacado o termo “sustentável” e haja investimentos na aplicação das compras 

públicas sustentáveis, bem como na regulamentação e desenvolvimento. 

No Brasil, a lei que trata de forma específica das compras públicas é a Lei n° 8.666 

que entrou em vigor no ano de 1993. Entretanto, foi somente com a publicação da Lei n° 

12.349, em 15 de dezembro de 2010, que alterou o art. 3º da Lei 8.666/1993, trazendo que a 

variável ambiental foi inserida como um dos objetivos da licitação, oficializando as compras 

públicas sustentáveis no país. 

Desde então, as Administrações Públicas ao adquirirem produtos, serviços e obras 

devem se preocupar com minimização dos impactos socioambientais, passando a exigir 

qualidade e eficiência dos contratados nos processos de compras públicas para proporcionar 

melhores resultados para ela mesma, para sociedade e para o planeta.  

Assim, fim de se manterem competitivas, os interessados no certame de compras 

públicas são obrigados a se adequarem a uma nova demanda, que abarca o elemento 
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sustentável, pois através das compras públicas sustentáveis são inseridos aspectos sustentáveis 

nos procedimentos licitatórios, a fim de selecionar a proposta mais vantajosa, com o objetivo 

de atender ao interesse público, que deverá levar em conta além dos critérios habituais, outros 

aspectos sociais, econômicos e ambientais, no intuito de se reduzir os impactos negativos 

gerados e contribuir para uma sociedade mais justa. 

A partir da análise das regras e procedimentos de compras públicas sustentáveis no 

Brasil, verificou-se que a introdução de critérios ambientais nos procedimentos de compras 

públicas tem alavancado algumas discussões a respeito do tratamento desigual que poderia 

ocorrer, fazendo com que aqueles que que não se adequaram aos padrões de sustentabilidade 

do certame fossem excluídos, causando dessa forma, restrição da competitividade. Não 

obstante, tal entendimento, não se mostra adequado, pois o que não se permite é o tratamento 

diferenciado em virtude de circunstância irrelevante para o atendimento do interesse público. 

Nesse ínterim, a preservação e proteção do meio ambiente é um direito constitucional 

fundamental e, portanto, imensamente relevante e pertinente, além do que a inserção de 

critérios sustentáveis nos processos de compras públicas em quaisquer de suas modalidades 

deve estar clara no objeto do edital, para que todos tenham pleno conhecimento do objeto que 

será contratado, garantindo-se igualdade entre os proponentes e uma disputa saudável para 

levar a proposta mais vantajosa a Administração Pública. 

Assim, o investimento em estratégias direcionadas para o desenvolvimento e 

aprimoramento das compras públicas sustentáveis, contribui sobremaneira para redução do 

consumismo exacerbado e consequentemente dos impactos ambientais tratando-se de um 

avanço em beneficio de toda a coletividade. 

Também foram examinados exemplos de compras públicas sustentáveis em diversas  

Univerdades no Brasil e em países de todo o mundo, uma vez que discussões relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável tem se estendido as Universidades, que na condição de 

consumidoras em potencial devido à manutenção de suas atividades funcionais, e de 

instituições formadoras e educadoras sociais, não podem se omitir das responsabilidades 

ambientais, aderindo-se dessa forma, aos movimentos em benefício do uso responsável dos 

recursos naturais. 

Verificou-se que a prática de compras públicas sustentáveis vem sendo desenvolvida 

em universidadesm europeias desde 1990, porém, no Brasil, tal prática teve início com maior 

preponderância a partir de 2010, quando o art. 3° da Lei n° 8.666/93 foi alterado pela Lei n° 

12.349/2010. Nesse diapasão, ainda é possível verificar determinada dificuldade por parte dos 

gestores bem como os demais atores (professores, funcionários e alunos) das Instituições de 
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Ensino, em se adaptarem aos novos procedimentos, em busca do desenvolvimento sustentável 

no certame de compras públicas. 

Por outro lado, constatou-se vários exemplos de Universidade que estão utilizando a 

inserção de critérios sustentáveis em suas compras, bem como a presença de iniciativas em 

diversos Estados brasileiros com a implementação de programas para promoção de compras 

públicas sustentáveis, sendo São Paulo e Minas Gerais, os pioneiros nesta empreitada. 

Do mesmo modo, foram encontradas iniciativas sustentáveis bem sucedidas 

relacionadas as compras públicas em países de todos os continentes do mundo, o que 

demonstra que o tema possui valoroso destaque na formação de comunidades sustentáveis, 

que devem agir buscando a promoção da satisfação das necessidades da coletividade, a 

redistribuição mais eficiente dos recursos e à proteção da dignidade da vida humana 

Por fim, após desenvolver todo um arbouço teórico a respeito das Compras Públicas 

Sustentáveis que integram aspectos ambientais e sociais nos processos de compras e 

contratações dos governos, analisou-se o problema da pesquisa, qual seja: é possível aplicar 

efetivamente a adoção de critérios de sustentabilidade na prática administrativa dos 

procedimentos de compras públicas em âmbito nacional e no acordo sobre compras 

governamentais aderido pela OMC? 

Verificou-se que em ambos os casos, o problema se esbarra no confronto aos 

princípios gerais das compras públicas de competividade, transparência, não-discriminação e 

além disso, a ausência de um instrumento legal que disponha específicamente sobre o tema. 

No caso brasileiro, constatou-se que apesar de não haver uma lei específica para a 

situação, após as alterações da Lei n° 8.666/93, a observância de critérios sustentáveis nos 

certamesde compras públicas passou a ser obrigatória, sendo observado que a norma nacional 

já prevê o suficiente para garantir um procedimento célere e isonômico. Assim, no caso das 

compras públicas sustentáveis, a inclusão dos critérios ambientais pode ocorrer em diversos 

momentos (Habilitação, Proposta Comercial com a especificação do objeto e delimitação dos 

atributos sustentáveis, e Proposta Técnica), havendo um entendimento majoritário que 

referido inclusão deve ocorrer na especificação do objeto. 

Por outro lado,  também se verificou que em um mesmo certame, proponentes que 

possuem como características a apresentação de produto ou serviços sustentáveis dificilmente 

irão competir em igualdade com proponentes tradicionais, seja pelo preço ou pela 

qualificação dos produtos e serviços. Logo, as compras públicas sustentáveis acabam por 

limitar as contratações públicas induzindo-as a requerer apenas bens e serviços 

ambientalmente corretos, o que de certa forma, poderá dificultar a averiguação da proposta 
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mais vantajosa, já que a Administração Pública não irá analisar os preços dos produtos não 

sustentáveis e consequentemente não constatará o custo benefício da contratação. 

Diante disso, o ideal é que tanto proponentes sustentáveis quanto proponentes 

tradicionais disputem em condições de igualdade com seus produtos e serviços, e na 

eventualidade de um empate, a sustentabilidade seja utilizada como forma de desempate, 

saindo vitorioso aquele que adotou critérios ambientais no objeto da compra pública, 

permitindo-se com isso a avaliação do custo-benefício da contratação. Do mesmo modo, faz-

se necessário uma capacitação constante dos agentes públicos que irão lidar com o certame 

para que ocorra a efetiva adoção de critérios de sustentabilidade na prática administrativa dos 

procedimentos de compras públicas em âmbito nacional. 

Por sua vez, procurou-se abordar a questão da sustentabilidade nas compras públicas 

realizadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), pelo fato da mesma ser a 

principal organização internacional relacionada aos temas de comércio internacional. 

Constatou-se que a questão ambiental ganhou força nos grandes foros econômicos 

internacionais, destacando-se uma preocupação para que não sejam utilizadas como barreiras 

técnicas tarifárias, e também não caraterizarem distorções ao comércio. Entre os exemplos 

cita-se o relaxamento de padrões ambientais para ganhar competitividade internacional, 

medidas compensatórias nas fronteiras para aliviar taxas ou subsídios ambientais conflitantes 

com regras de comércio e a liberalização do comércio e o crescimento econômico como 

induzidores do esgotamento dos recursos e da degradação ambiental. 

Isso porque, a OMC tem como princípios primordiais a transparencia e a não 

discriminação havendo dois objetivos principais, quais sejam: inicialmente, procura-se acabar 

gradativamente com as restrições e as distorções comerciais que protegem produtores não-

competitivos e negam aos consumidores a possibilidade de adquirir bens e serviços a preços 

internacionalmente mais competitivos; em segundo lugar, procura-se manter aberto e livre o 

sistema multilateral de comércio baseado em regras não-discriminatórias, como forma de 

garantir a previsibilidade e a estabilidade do comércio mundial. 

Por seu turno, viu-se que as compras públicas representam um aspecto de 

considerável importância no comércio internacional. Com elas, busca-se assegurar a compra 

de bens e a contratação de serviços no comércio internacional, tendo por base normas e 

regulamentos específicos e públicos, estabelecendo procedimentos para a apresentação de 

ofertas, objetivando imprimir maior transparência às práticas de compra nacionais. Ao mesmo 

tempo, os membros da OMC também utilizam seus processos de compras para atingir os 
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objetivos de suas políticas domésticas, como a promoção de indústria local ou de grupos 

sociais. 

O esforço inicial para incluir as compras públicas nas regras internacionais de 

comércio foi realizado na Rodada de Tóquio de Negociações Comerciais, que levou a 

assinatura, do primeiro Acordo sobre Compras Governamentais em 1979, e foi renegociado, 

paralelamente as negociações havidas durante a Rodada Uruguai, levando a assinatura, em 15 

de abril de 1994, do Acordo sobre Compras Governamentais (GPA - Agreement on 

Government Procurement), aderido pela OMC. 

O GPA determina normas de transparências nos processos de compras públicas, que 

busca, entre outros fatores, garantir que os participantes estrangeiros terão acesso às 

informações corretas, sem discriminação, e direito a resolução de controvérsias, de forma a 

evitar que sejam oferecidos tratamentos menos favoráveis às empresas pertencentes aos países 

signatários do GPA do que é oferecido às empresas nacionais ou a de qualquer outro país.  

O GPA também define uma estrutura de direitos e obrigações a que os Estados 

devem conciliar sua legislação nacional, regulamentos, procedimentos e práticas relacionadas 

as compras e contratações governamentais definindo as entidades públicas abrangidas, as 

modalidades de compras públicas, os procedimentos para a qualificação dos fornecedores, 

entre diversas outras provisões. 

O principal objetivo do GPA é a abertura recíproca dos mercados de contratos 

públicos entre os Estados signatários, ou seja, a liberalização e a expansão do comércio 

mundial partindo-se do pressuposto que a liberalização vai provocar um aumento da 

concorrência e à diminuição dos preços, e o aprimoramento das normas que orientam as 

transações comerciais entre os países com o potencial de gerar benefícios em termos de 

eficiência de aquisição e interesses comerciais. 

O principal problema, parte das políticas que incentivam a compra de produtos ou 

componentes nacionais (conhecidas como “buy national”), os quais representam entraves ao 

comércio e, por vezes, restringem os direitos de fornecedores estrangeiros de participarem de 

compras públicas de seu interesse, contrários aos princípios da transparência e não 

discriminação. Assim, a regulação das compras públicas busca garantir que os governos 

demonstrem de modo transparente o que demandam antes de realizarem a compra de bens e 

contratarem serviços, fazendo com que o processo de concorrência e a igualdade de 

tratamento dos proponentes sejam aspectos fundamentais. 

Observou-se que o GPA de 1994 não tratou explicitamente em seu texto de critérios 

ambientais no processo de compra governamental, todavia, verificou-se a possibilidade de 
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estabelecer um elo entre questões ambientais com o objeto do contrato, no momento em que 

as características ambientais são discutidas como parte da qualidade dos produtos. Conforme 

dispõe o Artigo VI do GPA de 1994, as especificações técnicas incluem processos e métodos 

de produção (PPMs, sigla em inglês) dos produtos adquiridos. Dessa forma, visualiza-se a 

inserção de critérios ambientais nas especificações, desde que não criem obstáculos 

desnecessários ao comércio. Sob essa lógica do GPA, as especificações técnicas constituem a 

maneira mais fácil de tomar em consideração os aspectos relativos às compras públicas 

sustentáveis. 

Por sua vez, o GPA de 1994 foi revisado, e ganhou uma nova versão, entrando em 

vigor no ano de 2014, podendo-se observar claramente a preocupação com as questões 

ambientais e a possibilidade de inserção de critérios sustentáveis nos processos de compras 

públicas. Nesse ponto, no que diz respeito às especificações técnicas, o Artigo X(6) da versão 

revisada do GPA estabelece que "a Parte, inclusive suas entidades contratantes, pode – para 

maior segurança –, em conformidade com este artigo, preparar, adotar ou aplicar 

especificações técnicas para promover a conservação dos recursos naturais ou proteger o meio 

ambiente". Assim sendo, observa-se que o Artigo X(6) da versão revisada do GPA trouxe 

importante inovação ao reconhecer explicitamente a compatibilidade do meio ambiente com o 

GPA e considerar o impacto ambiental no momento de elaboração de especificações técnicas, 

havendo grande probabilidade de que a referência explícita ao meio ambiente também seja 

utilizada na interpretação de outras provisões da versão revisada do GPA. Da mesma forma, o 

Artigo X(9) dispõe que "os critérios de avaliação estabelecidos na notificação de intenção de 

compra ou de documentação de concorrência podem incluir, entre outros, preço e outros 

fatores de custo, qualidade, mérito técnico, características ambientais e termos de entrega’’. 

Nesse contexto, é incontestável a possibilidade de aplicação de critérios de 

sustentabilidade na prática administrativa dos procedimentos de compras públicas no acordo 

sobre compras governamentais aderido pela OMC. 

Destaca-se que o Brasil não é signatário do referido acordo sobre compras 

governamentais previsto no anexo 4 do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do 

Comércio, entretanto, verificou-se que possuem sistemas parecidos e a priori, mesmo havendo 

ganhos em termos de abertura de mercado, não há a necessidade de adesão ao Acordo, pois a 

legislação se mostra suficiente e a modificação no ordenamento jurídico trará implicações 

econômicas, políticas e sociais, o que nem sempre é vantajoso. 
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