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RESUMO 

Este trabalho foi conduzido no âmbito da Pró Reitoria de Administração da Autarquia Federal 

Colégio Pedro II e constituído por quatro aspectos sendo que o inicial que introduz o tema aborda 

a contextualização do tema da pesquisa, seguido da citação do problema da pesquisa dos 

objetivos geral e específicos. A partir, então, é apresentado o referencial teórico, onde 

fundamenta-se o tema da pesquisa alicerçada pela revisão bibliográfica com relevo para o 

processo licitatório, suas modalidades e terminologias usuais e ênfase na licitação sustentável, 

legislação pertinente e critérios sustentáveis. O terceiro aspecto apresenta a metodologia usada 

para a coleta de dados que subsidiaram a verificação proposta nos objetivos deste trabalho e a 

análise dos resultados. Finalmente são apresentados o diagnóstico e as conclusões e as 

referências bibliográficas utilizadas na pesquisa foram elencadas como forma de consultas 

futuras. 

 

Palavras chave:    Licitação. Sustentabilidade. Compras Sustentáveis.



 

ABSTRACT 

 

This work was conducted within the scope of the Dean’s Office for Administration of the Self-

Managed Federal Entity Colégio Pedro II and consists of four aspects. The first, which contains 

the introduction of the theme, addresses the contextualization of the research topic and, 

furthermore, presents the problem of researching general and specific objectives. Dean’s Office 

for Administration of the Self-Managed Federal Entity Colégio Pedro II and consists of four 

aspects. The first, which contains the introduction of the theme, addresses the contextualization 

of the research topic and, furthermore, presents the problem of researching general and specific 

objectives. As of then, the theoretical framework is presented. It grounds the theme of the 

research supported by the bibliographic review and focuses on the bidding process, its usual 

modalities and terminologies, and emphasis on sustainable bidding, relevant legislation and 

sustainable criteria. The third aspect presents the methodology used for the collecting of data 

that subsidized the verification proposed in the objectives of this work and the analysis of the 

results. Finally, the diagnosis and conclusions are presented and the bibliographic references 

used in the research were listed as a form of future reference 

 

Key words: Bidding, Sustainability, Sustainable Procurement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização  

 

O Conselho da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), 

reza que “Os países membros da OCDE deveriam levar mais em conta as considerações ambientais 

na licitação pública de produtos e serviços (incluindo, mas não se limitando a, materiais de 

consumo, bens de capital, infraestrutura, construção e trabalhos públicos.” A OCDE foi fundada 

após a II Guerra Mundial para auxiliar a implementação do Plano Marshall e a reconstrução 

europeia, e hoje é integrada pelos 30 países mais industrializados do planeta (OCDE, 2002). 

Problemas ambientais globais, face ao mau uso dos recursos naturais, aumentam com 

velocidade alarmantes, como as mudanças climáticas, a chuva ácida, o acúmulo de substâncias 

perigosas no ambiente, a degradação de florestas, a perda da biodiversidade, a contaminação e 

escassez de água e influenciam de modo negativo a sociedade, o indivíduo, o desenvolvimento 

humano e os ecossistemas.  

Como forma de reduzir o impacto ambiental a sociedade moderna volta-se para o aspecto 

de harmonizar os bens e os serviços com as necessidades básicas e melhor qualidade de vida 

(ROBINS E ROBERTS, 1997). 

Sistemas sustentáveis e desenvolvimento sustentável deixaram de ser políticas de grupos 

ambientalistas e são atualmente encaradas como desafio conjuntural para combater e minorar as 

consequências da poluição no planeta (COELHO,1994), BIACCHI E BULZICO, 2008). 

Assim, o desenvolvimento sustentável é preocupação de toda a sociedade e enseja debates 

e discussões nos âmbitos da gestão pública, privada, nos ambientes acadêmicos, em movimentos 

sociais, religiosos, culturais e nos meios de comunicação (GUERRA, 2011) 
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É sabido, porém, que o tema é por demais complexo à medida que não devidamente 

compreendido em sua extensão e considerando os inúmeros conflitos e confrontos mundiais pela 

ideia de que processos sustentáveis se opõem desenvolvimento econômico.  

Neste contexto, o Estado tem papel importante e vem se adaptando frente às novas 

realidades sociais, em que a conscientização ambiental, as expressões desenvolvimento sustentável 

e sustentabilidade, passam a representar mais do que expressões do dia a dia, mas ilustram os novos 

paradigmas e valores da sociedade, retratados em novas legislações que ordenam sistemáticas 

licitatórias que contemplam esta necessária mudança de metanóia no mundo e nos negócios. 

A licitação não é mera ferramenta burocrática do Estado; ela possui a função social de 

promover a cidadania, através dos seus princípios e a finalidade da promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável (CRUZ ET AL, 2008). 

A expressão desenvolvimento sustentável tornou-se conhecida com a publicação do 

Relatório “Nosso Futuro Comum”, em 1987, também conhecido como Relatório Brundtland, 

conduzido por cientistas e Organizações Não Governamentais de todo o mundo, com o intuito de 

discutir a questão da sustentabilidade a nível mundial e que envolvesse toda a sociedade e os 

governos e dele transcreve-se: “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração 

presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1991).  

Ressalta-se, neste Relatório, que o desenvolvimento sustentável vai além do crescimento 

econômico e enfoca a utilização dos recursos naturais em todos os países com claros objetivos para 

a promoção do desenvolvimento sustentável, visto sob a óptica da limitação do crescimento 

populacional, do controle da ocupação desordenada dos espaços urbanos, da garantia de recursos 

hídricos e energéticos, e cumprimento de necessidades básicas, da preservação da biodiversidade 

e dos recursos naturais.  
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O presente trabalho se justifica pela contribuição de dados acerca da verificação do grau de 

sustentabilidade existente nas compras públicas efetuadas pelo Colégio Pedro II – RJ e a 

possibilidade de oferecer aos seus administradores públicos o conhecimento da importância e da 

aplicabilidade de realização de licitações sustentáveis em benefício da comunidade interna e 

externa. 

Teve, também, o objetivo de gerar uma mobilização positiva na comunidade interna de 

modo que esta interaja com a administração pública em termos de controle das demandas advindas 

das aquisições públicas efetuadas no âmbito da Autarquia Federal Colégio Pedro II. 

A parte teórica contida neste trabalho objetivou a análise dos conceitos existentes na 

literatura e aqueles emanados pelas legislações nacionais e internacionais para a verificação da 

aplicabilidade das compras sustentáveis no Colégio Pedro II. 

 

1.1.1.  Breve Histórico do Colégio Pedro II 

 

O Colégio Pedro II foi fundado em 2 de dezembro de 1837 e oficializado, por Decreto 

Imperial, em 20 de dezembro do mesmo ano, como decorrência da reorganização do Seminário de 

São Joaquim, apresentada ao Império pelo Ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos, sendo assim 

batizado em homenagem ao Imperador-menino, no dia de seu aniversário.  

O CPII conta, atualmente, com 13.266 alunos matriculados em seus 14 (catorze) campi, no 

Centro de Referência em Educação Infantil Realengo (CREIR) e nos cursos de pós-graduação, lato 

e stricto sensu.  

O CPII, autarquia federal, é a única instituição, primordialmente, de educação básica ligada, 

diretamente, ao Ministério da Educação (MEC), uma vez que as outras instituições federais que 



15  

ministram o Ensino Médio são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, cujos 

cursos são de caráter técnico e profissionalizante. 

O Colégio Pedro II oferece os seguintes níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Pós-Graduação. 

Verifica-se, então, que a complexidade do sistema de ensino do Colégio Pedro II o que leva 

os seus Campi a um rol de diferentes interesses em termos de aquisições de bens e serviços.  

Até 2012 a administração centralizava-se na antiga Direção-Geral onde os Setores 

financeiros da Autarquia se responsabilizavam por todas as ações de aquisições inerentes aos atuais 

Campi, já que a partir deste ano foi equiparado aos Institutos Federais através da Lei nº 12.667/2012 

e adotando todos os preceitos legais desta nova figura jurídica.  

 

1.1.2. Diagnóstico 

 

É preciso que os agentes públicos do Colégio Pedro II ajam, efetivando as compras e 

contratações com base em critérios de sustentabilidade considerando como fundamental a 

implementação de práticas concretas e efetivas em benefício desenvolvimento sustentável. 

Por outro lado, os empresários devem buscar as alternativas de produção e negócios com 

adesão às políticas de fomento a inovação tecnológica trazendo para o mercado oportunidades de 

investimentos que priorizem as questões sustentáveis.  

A adoção de políticas públicas e normas também se coloca como questão fundamental para 

a criação de um ambiente propício para tais ações. Já há pareceres jurídicos relevantes que apontam 

para a legalidade da implementação de práticas de compras públicas sustentáveis.  
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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.  

O custo-eficiência geral de operações licitatórias sustentáveis desonera a sociedade dos 

custos externos da produção de bens que impactam o meio ambiente e à população, já que os custos 

de poluição, saúde pública, desmatamento, entre outros, não são incluídos no preço dos produtos.  

Os objetivos propostos para esta pesquisa foram atingidos no momento em que se 

analisaram os dados coletados do questionário, apresentaram-se os conceitos e normas 

regulamentadoras.  

Observou-se, também, uma crescente aplicabilidade das Licitações Sustentáveis no 

Colégio Pedro II, conforme verificado neste trabalho, apesar das dificuldades apontadas para 

implementação das Licitações Sustentáveis em termos, principalmente, dos empresários 

prestadores de serviços ou os fornecedores de bens. 

Alie-se às verificações que as empresas locais não são priorizadas nos processos 

licitatórios, alegando que caso priorizassem estariam ferindo a livre concorrência nos processos 

licitatórios. É necessário, pois, uma maior divulgação das legislações atualizadas para os 

servidores para que esta ação normativa ganhe corpo no Colégio Pedro II.  

A pesquisa não verificou que as aquisições se realizam sob a análise das consequências 

ambientais dos nos itens licitados e adquiridos nos últimos três anos. Já os referentes às obras e 

às reformas apresentaram uma tendência na mudança do perfil tradicional não sustentável para o 

perfil sustentável, mais ainda de modo tênue.  

Provavelmente por ocorrer em meio digital, a modalidade de licitação Pregão Eletrônico 

foi a mais utilizada pelo Colégio Pedro II no período considerado.  

Em suma, foi possível observar nas entrevistas realizadas no Grupo Focal por ocasião da 
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aplicação do instrumento de prospecção de dados que há um crescente conhecimento acerca das 

Licitações Sustentáveis por parte dos Servidores que se ocupam do tema no Colégio Pedro II e 

que à medida que houver um aumento de empresas privadas produzindo e fornecendo itens com 

qualidade socioambiental este procedimento se tornará comum no Brasil e no mundo. 

 

1.2. Problema da pesquisa 

 

O CPII, autarquia federal, é a única instituição, primordialmente, de educação básica ligada, 

diretamente, ao Ministério da Educação (MEC), uma vez que as outras instituições federais que 

ministram o Ensino Médio são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, cujos 

cursos são de caráter técnico e profissionalizante. 

A prática administrativa referente às aquisições de bens e serviços somente foi realmente 

adaptada no Colégio Pedro II às Leis que regem a matéria há quatro anos e esta medida envolveu 

um grande espectro de novos conhecimentos e uma profunda mudança da metanóia de todos os 

envolvidos na gestão, até então reinante nestes setores administrativos.  

Deste modo, percebe-se como fundamental a verificação da apropriação dos conceitos de 

sustentabilidade e dos regramentos advindos das diferentes legislações acerca de aquisições 

sustentáveis, por parte da administração, para que sirva como norte de uma nova rotina a ser 

implantada em todas as organizações públicas, neste caso enfocado – o Colégio Pedro II. 

 

1.3. Objetivo 

 

1.3.1. Objetivo Geral 
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O estudo tem como objetivo geral verificar o grau de sustentabilidade nas compras 

públicas efetuadas pelo Colégio Pedro II – RJ e a apropriação dos regramentos advindos das 

diferentes legislações acerca de aquisições sustentáveis, por parte da administração. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos para o atingimento do proposto são: 

 Verificar se critérios sustentáveis são utilizados nos processos licitatórios 

realizados no Colégio Pedro II; 

 Avaliar o nível de conhecimento em termos de Licitações Sustentáveis; 

 Apresentar uma nova rotina a ser implementada, que possam contribuir para a 

melhoria do sistema de aquisições sustentáveis. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1- Histórico e suas referencias 

 

2.1.1- No Mundo 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, realizada 

em 1972, exara o relatório histórico onde demonstra a preocupação mundial com as políticas 

públicas de controle da poluição do meio ambiente, no que resultou na Declaração das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente, com a formalização de um plano de ação com 109 (cento e nove) 

recomendações para que as nações avaliassem a situação do meio ambiente mundial, nos âmbitos 

de gestão, informação e educação ambientais (COELHO, 1994, 16). 

“Estocolmo foi um marco nas relações internacionais face ter reunido 113 (cento e treze) 

países e centenas de organizações intergovernamentais e não governamentais interessados na 

questão ambiental” (GUERRA, 2006, citado por BIACCHI, GOMES E BULZICO (2010). 

Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em 1972, na capital 

da Suécia, Estocolmo, consagrou-se o direito do homem ao meio ambiente saudável, estabelecidos 

em vários princípios do documento confeccionado neste Encontro. 

O Princípio 1º estabelece: 

“O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequada ao ambiente que esteja em condições de permitir 

uma vida digna e de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras”. 

 

No mesmo sentido, o Princípio 13 declara: 

“A fim de lograr um ordenamento mais racional dos recursos e assim, melhorar 

as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e 

coordenado da planificação de seu desenvolvimento, de modo a que fiquem 

asseguradas a compatibilidade do desenvolvimento com a necessidade de 

proteger e melhorar o meio ambiente humano, em benefício da produção”. 
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Em 1992, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Unced), 

realizada no Rio de Janeiro, estimulou a adoção de um plano de ação para promover o 

desenvolvimento sustentável, através da publicação da Declaração do Rio e da Agenda 21 que é 

um plano formulado para ser adotado em todos os níveis de governo e por todos os atores sociais 

relevantes, a partir da integração de objetivos econômicos, sociais e ambientais e para a promoção 

do atendimento das necessidades das presentes gerações sem comprometimento do atendimento 

das necessidades das gerações futuras, segundo preconizava o Relatório da Comissão Brundtland, 

em 1987.  

Um dos primeiros países do mundo a aprovar uma lei federal de licitação sustentável foi a 

Coréia do Sul visando a expansão dos mercados de produtos sustentáveis desenvolvendo sistemas 

governamentais de certificação ambiental e selos verdes para identificar produtos e serviços 

sustentáveis, com o mote de incentivar as licitações sustentáveis e o mercado de negócios 

sustentáveis.  

Nos Estados Unidos, no governo Clinton, foram estabelecidas 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. 

Já na Suíça tais sistemas sustentáveis estão há muito em vigor, com desenvolvimento de 

padrões para produtos e serviços, incluindo treinamentos de agentes de governo e de educadores. 

A Agência de proteção ambiental dos EUA (EPA) desenvolveu um Guia para compras 

ambientalmente preferíveis, enquanto o Japão promulgou a Lei de Compras Verdes em maio de 

2000 para promover a política nacional das licitações públicas verdes. 
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Na Suécia o programa de licitação sustentável foi criado em 2001 e criou uma empresa 

composta por entidades públicas e empresas públicas e privadas, que define prioridades de ação 

para compras sustentáveis. Esta empresa realiza estudos científicos de ciclo de vida e análises 

econômicas, para a construção de critérios e indicadores de sustentabilidade de bens, serviços e 

obras (OLIVEIRA, 2008). 

A prefeitura de Malmö, na Suécia, estabeleceu como meta servir alimentação 100% 

orgânica até 2020 e, com isso, reduzir 40% das emissões de gases de efeito estufa provenientes da 

produção e distribuição de alimentos (Brasil. Pegada Ecológica Global. Acesso em: 06.ago. 2017).  

Em março de 2004 a União Europeia adotou novas normas sobre licitação sustentável que 

estabeleceram obrigatoriedade para as autoridades públicas incluírem critérios ambientais em seus 

procedimentos licitatórios. 

Uma Câmara de Sustentabilidade de Barcelona, Espanha, foi criada em 2006 como parte 

do Programa da Agenda 21. Critérios sociais e ambientais foram incluídos nas licitações, tendo 

como objetivos, dentre outros, a redução de emissões de gases de efeito estufa, eficiência no 

consumo de água e redução de geração de resíduos, respeito às legislações trabalhistas e uma 

economia mais sustentável, justa e equitativa. 

O conceito de Licitações Sustentáveis em termos globais nasceu com a Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável, em Johanesburgo, em 2002, onde dele consta a ideia de 

mudança de padrões insustentáveis de consumo e produção e o incentivo às autoridades para a 

promoção de políticas de licitação pública que incentivassem o desenvolvimento e a difusão de 

bens, serviços e obras ambientais saudáveis (BIDERMAN ET AL.,2006).  

Na Inglaterra e no País de Gales os governos já realizam licitação sustentável há mais de 

uma década. Há um programa intenso de treinamento dos funcionários que atuam na área da 

licitação pública. 
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A Alemanha comprometeu-se a estruturar a atividade de licitações públicas verdes na 

década de 1980, seguido por outros países europeus como a Dinamarca (1994), França (1995), 

Reino Unido, Áustria (1997) e Suécia (1998). 

O México faz parte de um grupo de compras públicas verdes criado no âmbito do acordo 

de livre comércio do NAFTA e tem um programa de gestão ambiental pública implementado. A 

lei de licitação do México incluiu princípios de licitação sustentável, exigindo eficiência energética 

e econômica ao uso de água nos contratos e aquisições do governo. 

A partir da análise das primeiras manifestações acerca do desenvolvimento sustentável, 

pode-se dizer que o Direito Ambiental apenas passou a ser objeto de proteção nas constituições 

mundiais, a partir da Conferência de Estocolmo. Como é possível visualizar na Carta da Iugoslávia, 

no ano de 1974, em seus art. 192 e 193; na Constituição da Grécia, em 1975, no art. 24; na 

Constituição Portuguesa, de 1976, nos art. 11 e 12.  

Destaca-se que além dos países citados anteriormente, existem outros que estão sendo 

influenciados por essas práticas de compras públicas sustentáveis, inclusive o Brasil.  

 

2.1.2 – No Brasil 

 

O Código de Contabilidade Pública da União, de 1922, estabeleceu condições fundamentais 

para contratações e aquisições. Neste tempo, eram parcas as empresas nacionais e foi necessário 

desenvolvê-las no intuito de eliminar as constantes e pesadas importações.  

A partir do crescimento industrial, a partir de 1956, e a complexa relação entre as empresas 

e o governo, tornou-se imperioso o surgimento de regramento e reorganização da estrutura 

governamental e de critérios para os processos licitatórios.  
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O Decreto-lei nº 200, de 1967, foi a segunda grande reforma administrativa e orientou uma 

nova doutrina nos campos econômico-financeiro e gerencial (MONTEIRO, 2010)  

Os objetivos do decreto, apontam para o rompimento da rigidez da administração 

burocrática, e a tentativa de aumentar o dinamismo operacional da atividade administrativa pública 

brasileira por meio da descentralização funcional e com a criação dos órgãos da administração 

indireta, instituindo-se como princípios a racionalidade administrativa, o planejamento da ação 

pública, a delegação de funções e a coordenação e controle das atividades por meio de órgãos 

especiais (Decreto Lei nº 200/67)  

O Decreto acima citado apesar de pioneiro na citação das modalidades de licitação 

denominadas convite, tomada de preços e concorrência era apenas um esboço dos regramentos 

jurídicos aplicável à licitação o que somente ocorreu em 1986 (MONTEIRO, 2010)  

Foi o Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, que regrou o estatuto jurídico das 

licitações e contratos administrativos na administração federal relativos a obras, serviços, compras 

e alienações (Decreto-Lei Nº 2.300/86) 

Este estatuto vigeu até 1993 quando passou a vigorar a Lei nº 8.666 que permanece regente 

até os dias atuais.  

A Lei nº 8.666 calca-se nos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade e no inciso XXI, do artigo 37 da Carta Magna de 1988, o qual dispõe que 

as obras, os serviços, as compras e as alienações da Administração Pública, quando contratadas 

com terceiros, serão precedidas de processo de licitação que assegurasse igualdade de condições a 

todos os concorrentes (MEIRELLES, 2010)  

No Brasil, temos leis anteriores à Constituição Federal de 1988, que de modo específico 

visavam a proteção do meio ambiente como o Código das Águas (Decreto nº 24.643/34) 21, e o 

Código Florestal (Lei nº 4.771/65)22, revogado recentemente pela Lei nº 12.651/2012.  
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Na década de 1980, a Política Nacional do Meio Ambiente marcou uma mudança 

significativa no sistema legal de proteção ambiental, com a inserção do estudo do impacto 

ambiental, e, entre outros aspectos, “visando sobre a compatibilização do desenvolvimento 

econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico” 

(Lei n° 6.938/81, art. 4°, I).  

No Brasil, a Lei nº 6.938/81, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente tem, 

por objetivos, a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental. Como consta 

no seu artigo 2º: 

“I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o 

meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas;  

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação”. 

 

A Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, representou uma 

importante mudança em relação às questões ambientais, integrando as ações governamentais 

dentro de uma abordagem sistêmica. 

Ela também trouxe a figura jurídica dos recursos ambientais, definida como: “a 

atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, 

o subsolo e os elementos da biosfera”.  

Assim os conceitos de recursos naturais tornaram-se mais amplos, pois até então apenas 

alguns recursos naturais, isoladamente, mereciam atenção legal.  

As florestas, a fauna, a água e os outros minerais eram tratados em legislação específica, 

com enfoque apenas econômico. Com o novo e mais abrangente enfoque, a lei oficializou uma 

mudança conceitual que iria gerar seus maiores frutos ao longo dos anos 1980 e 1990, fazendo 

surgir o conceito do desenvolvimento sustentável (ALMEIDA, 2002) 
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Com a promulgação da Constituição Brasileira em 1988, a preocupação com o tema 

sustentabilidade e a responsabilidade do poder público e de toda a sociedade com o meio ambiente 

ficou demonstrada com a introdução de direitos fundamentais em vários dispositivos legais que 

estabelecem a ordem econômica e que esta deve ser fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre-iniciativa, devendo também assegurar a todos existência digna, conforme ditames da 

justiça social, e basear-se na livre-concorrência, na defesa do meio ambiente e na redução das 

desigualdades regionais e sociais  (CF, 1988). 

Ou seja, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações” (CF, 1988, art. 225). 

A Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Agenda 21 e a Declaração do Rio, tiveram 

origem na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em junho 

de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, e onde se iniciaram os diálogos em torno dos interesses 

globais relacionados aos problemas da preservação do meio ambiente (BLIACHERIS, 2011). 

 

2.2- Processo Licitatório 

 

A Constituição Federal de 1988 a previsão legal que obriga que as obras, serviços, compras 

e alienações públicas sejam feitos por meio de processo licitatório, assegurando igualdade de 

condições a todos os concorrentes (CF.1988, inciso XXI, Art.37) 

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamentou o Art.37, inciso XXI da Constituição 

Federal e estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal. 



26  

De observância obrigatória por parte de todas as entidades governamentais, respeitando, 

também, a igualdade entre todos os participantes, a Lei 8.666/1993 é a lei de normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos e o procedimento licitatório é atividade-meio que a 

Administração Pública utiliza, tendo em vista a celebração de um futuro contrato de compra de 

bens ou contratação de serviços. 

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles: 

“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.”  

 

No mesmo sentido, o pensamento de Lúcia Valle Figueiredo (2006): 

“Licitação é o procedimento administrativo formal, nominado, cuja finalidade é 

selecionar o melhor contratante para a Administração, contratante, este, que lhe 

deverá prestar serviços, construir-lhe obras, fornecer-lhe ou adquirir-lhe bens. “ 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2005), conceitua a Licitação como um certame em que 

as entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em 

com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais 

vantajosa às conveniências públicas.  

A Constituição determina ainda que a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

mediante licitação pública, deve assegurar igualdade de condições para todos os licitantes, 

portanto, é fundamental compatibilizar esses preceitos constitucionais, para que a promoção do 

poder de compra e contratação do Estado aconteça de forma coerente e buscando sempre a 

promoção da justiça social e a proteção ambiental.  

Entende Cruz (1988) que, “a licitação é comumente conhecida como concorrência pública, 

e consiste na obrigatoriedade do Estado em consultar e dar chance àqueles que desejarem e 
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preencherem os requisitos previstos no edital para se tornarem credores da Administração 

Pública”. 

O termo “edital” é amplo e refere-se a concurso, convite, edital, ou qualquer outra forma 

convocatória do processo licitatório (CRUZ, 1988) 

A licitação é norteada pelo seu edital elaborado (fase interna) e a sua publicação que inicia 

a fase posterior denominada de externa. É “o instrumento pelo qual a Administração leva ao 

conhecimento público a abertura da licitação, fixa as condições de sua realização e convoca os 

interessados para a apresentação de suas propostas”. Todo o procedimento da licitação será 

norteado pelo edital (MEIRELLES, 2011) 

Para José dos Santos Carvalho Filho (2011) licitação é o procedimento administrativo 

onde os entes da Administração Pública selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos 

vários interessados, com dois objetivos - a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor 

trabalho técnico, artístico ou científico. 

Licitação é definida pelo Tribunal de Contas da União (2006) como sendo “ o 

procedimento administrativo em que a Administração Pública convoca, mediante condições 

estabelecidas em edital ou convite, empresas interessadas na apresentação de propostas para o 

fornecimento de bens, serviços e obras”. 

A finalidade do processo licitatório é o atendimento das necessidades materiais e serviços 

da instituição contratante e deve seguir ao disposto no art. 37 da Constituição Federal obedecendo 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (GOMES, 2006).  

Sendo a eficiência vista como reflexo da maneira que os recursos são utilizados, sua 

otimização, métodos e técnicas para um menor esforço e custo (CRUZ ET AL, 2008) 

As licitações são um processo utilizado para assegurar a igualdade entre os concorrentes 

participantes que desejam se tornar credores do Estado e assegurar a transparência para a sociedade 
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e não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento e a 

população pode acompanhar o andamento do processo de compra (Lei n. 8.666/93, art. 3º, §3º)  

Busca-se, sempre, a proposta mais vantajosa para a Administração pública, considerando 

esta como sendo o menor preço, mas com foco nas necessidades da Administração, do Estado e da 

coletividade (DIAS, 2000).  

Para isso, é necessário aperfeiçoar os processos administrativos buscando melhorar o 

desempenho na circulação das informações.  

As mudanças nos processos internos da gestão de compras devem ocorrer de forma legal e 

amparada pela legislação, sob pena de todas as modificações ficarem sem valor prático.  

Um dos maiores desafios para fomentar o desenvolvimento no processo de aquisição 

pública é garantir a legalidade, o menor preço, comprando produtos de qualidade, através de ampla 

disputa, transparência, celeridade e a participação irrestrita de todos os fornecedores, incluindo a 

micro e pequena empresa.  

Como já dito, a confecção de editais com perfeita especificação do objeto e a seleção da 

modalidade de licitação devem ser bem realizadas para oportunizar a participação de todos, sem 

que ocorra perda das vantagens, como por exemplo, a economia de escala.  

No entanto, cabe à administração pública estabelecer procedimentos para reduzir custos, 

ampliar a transparência e o controle social, além de melhorar a qualidade das compras e dos 

serviços contratados. 

A eficiente administração de compras possibilita melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis. Promover a produção de produtos com diferencial ambiental faz aumentar a demanda, 

viabilizando a produção em larga escala e com as decisões do Estado em equilíbrio com a 

eficiência, durabilidade e economicidade, em concordância com o equilíbrio do meio ambiente 

(GOMES, 2006).  
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A economicidade se refere aos prazos e condições em que são utilizados os recursos e a 

durabilidade se baseia no aumento da vida útil do recurso sem aumentar o impacto ambiental 

durante a fase de produção (JOHN ET AL, 2001). 

A eficiência e a durabilidade somadas a economicidade, colaboram com as decisões a serem 

tomadas pela Administração pública acerca do tema (DIAS, 2000). 

Segundo Silva (2009), a licitação antecede ao empenho da despesa e tem por objetivo 

verificar, entre várias empresas, quem oferece a proposta mais vantajosa ao setor estatal.  

Segundo Mello (2010, p. 579), edital “é o ato pelo qual são convocados os interessados e 

estabelecidas as condições que irão reger o certame”. 

Conforme o Tribunal de Contas da União (2006, p.16) licitação “é o procedimento 

administrativo em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em 

edital ou convite, empresas interessadas na apresentação de propostas para o fornecimento de bens, 

serviços e obras”.  

Estão em vigor e previstas na Lei n. 8.666/93 cinco modalidades de licitação: concorrência, 

tomada de preços, convite, concurso e leilão e praticadas conforme os limites para cada tipo de 

contratação (Lei n. 8.666/93).  

Esses limites são impostos pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) 

e nas três esferas do governo.  

O conceito de licitação pode ser entendido como o “procedimento administrativo através 

do qual a pessoa a isso juridicamente obrigada seleciona, em razão de critério objetivos 

previamente estabelecidos, de interessados que tenham atendido à sua convocação, a proposta mais 

vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse” (GASPARINI, 2008). 

Segundo Gasparini (2010), a licitação pode ser conduzida através da modalidade pregão 
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presencial que onde a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão 

pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais. 

Mas o art. 5º do Decreto n. 3.555/2000 afirma que essa modalidade de licitação não se 

aplica às contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e 

alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da Administração. 

No âmbito federal, o pregão presencial é regulamentado pelo Decreto n. 3.555/2000 e o 

pregão eletrônico, pelo Decreto n. 5.450/2005. Segundo o art. 4º do Decreto n. 5.450/2005 nas 

licitações para aquisições de bens e serviços comuns, é indicado o uso do pregão eletrônico, salvo 

nos casos de comprovada a inviabilidade. 

O processo do pregão conforme descrito no Decreto n. 3.555/2000 é dividido em duas 

partes: a fase preparatória e a fase externa. Na fase preparatória a autoridade competente deve 

definir o objeto de forma precisa em um documento que deverá conter os detalhes a respeito do 

orçamento, especificando seus preços e o prazo de execução do contrato, justificar devidamente 

a necessidade da aquisição do mesmo, estabelecer critérios para a aceitação das propostas, dentre 

outras exigências. 

Na fase externa, inicia-se a convocação dos interessados por meio da publicação de aviso, 

de acordo com os limites estabelecidos Decreto n. 3.555/2000, dentre eles estão o Diário Oficial 

da União, meio eletrônico na internet, site www.comprasnet.gov.br e jornal de grande circulação 

local. 

A licitação deve garantir o 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 

http://www.comprasnet.gov.br/
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vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 

(MEIRELLES, ALEIXO E BURLE FILHO, 2012). 

Torna-se particularmente relevante a atuação privilegiada do setor público com vistas à 

instituição de incentivos à pesquisa e à inovação que, reconhecidamente, consubstanciam poderoso 

efeito indutor ao desenvolvimento do país. (Lei 12.349/10)  

Segundo Mello (2008) a licitação visa proporcionar às entidades governamentais 

possibilidade de realizarem o negócio mais vantajoso e assegurar aos administrados ensejos de 

disputarem a participação nos negócios que as pessoas governamentais pretendam realizar com 

particulares.  

Portanto, a licitação é um procedimento administrativo constituída por fases e atos que 

indicam quem tem condições de celebrar um contrato com a Administração Pública (MEDAUAR, 

2011). 

São princípios norteadores da Licitação (artigo 3º da Lei de Licitações): princípio da 

legalidade, princípio da moralidade e probidade, princípio da publicidade, princípio da igualdade 

e princípio da impessoalidade, devendo o agente público cumprir a finalidade legal do ato sem ser 

motivado por questões pessoais (DI PIETRO, 2004). 

O princípio da legalidade incumbe a Administração Pública de realizar todas as suas 

atividades limitadas às determinações legais e surge como conquista do Estado de Direito, a fim de 

que os cidadãos não sejam obrigados a se submeter ao abuso de poder (FIGUEIREDO, 2006) 

Nesse sentido, Lúcia Valle Figueiredo (2006) explica: 

“[...] o princípio da legalidade não pode ser compreendido de maneira acanhada, 

de maneira pobre.  E assim seria se o administrador, para prover, para praticar 

determinado ato administrativo tivesse sempre que encontrar arrimo expresso 

em norma específica que dispusesse exatamente para aquele caso concreto. “ 

“Ora, assim como o princípio da legalidade é bem mais amplo do que a mera 

sujeição do administrador à lei, pois aquele, necessariamente, deve estar 

submetido também ao Direito, ao ordenamento jurídico, às normas e princípios 
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constitucionais, assim também há de se procurar solver a hipótese de a norma 

ser omissa ou, eventualmente, faltante. ” 

 

No entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello quanto ao princípio da 

impessoalidade; 

“O Princípio da Impessoalidade encarece a proscrição de quaisquer favoritismos 

ou discriminações impertinentes, sublinhando o dever de que, no procedimento 

licitatório, sejam todos os licitantes tratados com absoluta neutralidade. Tal 

princípio não é senão uma forma de designar o princípio da igualdade de todos 

perante a Administração”. 

 

O Princípio da Impessoalidade significa que a Administração Pública deve orientar-se por 

critérios objetivos sem fazer distinções embasadas em critérios pessoais.  

O Princípio da Moralidade, conceituado por Hely Lopes Meirelles, constitui 

“[...] hoje em dia, pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública. 

Apoiado no entendimento de Hauriou, o sistematizador de tal conceito, da moral 

jurídica, entendido como: o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina 

interior da Administração, e afirma que a moral administrativa é imposta ao 

agente público para sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a 

que serve e a finalidade de sua ação: o bem comum”. 

 

O Princípio da Publicidade torna obrigatória a divulgação de atos, contratos e outros 

instrumentos celebrados pela Administração Pública direta e indireta, para conhecimento, 

controle e início de seus efeitos, Um dos dispositivos ratificadores dessa exigência é o Parágrafo 

Único do artigo 61, da Lei 8.666/93, o qual estabelece como pressuposto indispensável de eficácia 

dos contratos administrativos a publicação resumida do seu instrumento na Imprensa Oficial, 

exigindo a transparência da atuação administrativa (WANDALSEN, 2012). 

Conhecido entre os italianos como “dever de boa administração”, o Princípio da Eficiência 

impõe à Administração Pública direta e indireta a obrigação de realizar suas atribuições com 

rapidez, perfeição e rendimento, além, por certo, de observar outras regras, a exemplo do Princípio 

da Legalidade. O desempenho deve ser rápido e oferecido de forma a satisfazer os interesses dos 
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administradores em particular e da coletividade em geral (WANDALSEN, 2012). 

Verifica-se, então, que licitação é definida como sendo um procedimento administrativo 

através do qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato que 

deseja firmar com terceiros interessados (MEIRELLES, 1993). 

Em tempo, não se caracteriza como transgressão do princípio da isonomia quando o edital 

da licitação estipular condições mínimas a fim de que se obtenha a otimização da execução do 

contrato licitado, pelo contrário, o gestor público tem a obrigação de através do procedimento 

licitatório alcançar a contratação mais vantajosa para a Administração Pública, conjugando o 

menor preço a ser pago pela administração, com a qualidade do bem ou serviço (PEREIRA, 2012). 

Joel de Menezes Niebuhr (2008) afirma que a licitação pública consiste em procedimento 

administrativo relacionado a celebração de contrato entre terceiros e a Administração Pública, 

expressando claramente o propósito, em alcançar a proposta mais vantajosa para o interesse 

público.  

À Lei nº 8.666/93 foram estabelecidas modificações pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 

1994, pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, 

sendo a última, conversão da Medida Provisória nº 495, de 19 de julho de 2010 e pela Lei 12.349, 

de 15 de dezembro de 2010.  

A Lei nº 8.666/93, regulamentou o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal e 

instituiu o atual estatuto de licitações e contratos da Administração Pública revogando o Decreto-

lei nº 2.300/86, mantendo, porém, as cinco modalidades licitatórias: concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso e leilão (MEIRELLES, 2011). 

Em 2000 foi instituída a modalidade de pregão para aquisição de bens e serviços comuns, 

qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por 
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meio de propostas e lances em sessão pública, através da Medida Provisória nº 2.026 e 

regulamentado pelo Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 (DI PIETRO, 2011). 

Em 17 de julho de 2002, a Medida Provisória foi convertida em Lei, sob o nº 10.520, e a 

modalidade licitatória foi estendida para todas as esferas governamentais.  

Niebuhr (2008) aponta que “a opção pela modalidade do pregão depende da natureza do 

objeto da licitação, ou melhor, da qualificação dele como bem ou serviço comum”, mas o fator 

técnico não é levado em consideração, apenas o fator preço é considerado.  

Através de Carvalho Filho (2011) observamos que o pregão visa aperfeiçoar o processo 

licitatório e a competitividade, reduzir custos e, “acelerar o processo de escolha de futuros 

contratados da Administração em hipóteses determinadas e específicas”.  

Há duas formas de execução da licitação na modalidade pregão, o presencial que ocorre em 

um determinado espaço físico e com a presença da administração e eletrônico que ocorre em 

ambiente virtual, através do Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET 

(CARVALHO FILHO, 2011). 

Em 2001, Decreto nº 3.931 regulamentou o Sistema de Registro de Preços que estava 

previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata do conjunto de procedimentos 

para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras” (MEIRELLES, 2010). 

Em seu Art. 8º a Ata de Registro de Preços, enquanto vigente poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem. 
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Assevere-se que não é o Sistema de Registro de Preços uma modalidade licitatória, mas que 

se impõe na frequente necessidade de repetidas aquisições e ou contratações (JUSTEN FILHO, 

2005).   

O sistema de Registro de Preços não dispensa o processo licitatório e o objetivo imediato 

não é a aquisição ou contratação, e sim, o registro dos preços para eventual contratação futura 

(BARBOSA, 2008). 

O registro de preços é disponibilizado por uma licitação realizada em um ou mais órgãos 

administrativos, também é denominada de “carona” e ocorre quando um outro órgão, não 

participante originariamente do registro de preços, realiza contratações com base no dito registro. 

Assevere-se, porém, que o Tribunal de Contas da União (TCU) em relação à legalidade restringe a 

utilização de “carona” no sistema de registro de preços (JUSTEN FILHO, 2005). 

A legalidade é um dos princípios constitucionais aplicáveis ao controle dos gastos públicos 

(DI PIETRO, 2011).  

O administrador público em sua atividade funcional está subordinado às leis e seu 

afastamento delas implicará em ato inválido e a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, ou 

seja, “na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza” (MEIRELLES, 2011).  

Também, o administrador público, subordina-se ao Princípio da Eficiência inserido na Carta 

Magna por meio da Emenda Constitucional n° 19, no ano de 1998, A Emenda Constitucional n° 

45/2004 alçou a eficiência à garantia fundamental, ao inserir na CF o inciso LXXVIII dispondo 

que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

É evidente a intima relação do princípio da eficiência com o da economicidade 

(OLIVEIRA, 2010).   
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Surgem nas administrações públicas, nesta década, as chamadas licitações sustentáveis, que 

buscam introduzir a sustentabilidade ambiental como fator essencial na busca da contratação mais 

vantajosa para a Administração Pública (CAMPOS, 2012).  

Como se trata de uma nova doutrina, as chamadas licitações sustentáveis, precisam então 

avançar para o campo normativo dos princípios, pois são estes que direcionarão o agir 

administrativo, sobretudo, nas contratações de longo prazo (JUSTEN FILHO, 2005). 

 

2.2.1- Licitações Sustentáveis 

 

Através da licitação sustentável é possível a integração das condições ambientais e sociais 

no processo da compra e contratação na administração pública com o objetivo de reduzir impactos 

à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos (NIEBUHR, 2013). 

A licitação sustentável, também conhecida como compras públicas sustentáveis, eco 

aquisição, compras verdes, compra ambientalmente amigável e licitação positiva, permite 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 (CARVALHO FILHO, 

2011). 

A Licitação Sustentável ou contratação pública sustentável é uma ferramenta para integrar 

critérios sustentáveis nos processos de compra e contratação da Administração Pública, visando 

reduzir impactos socioambientais, ou seja, é um instrumento de gestão ambiental utilizado pela 

Administração Pública para inserção de critérios ambientais e sociais em todos os estágios de seu 

processo de compras e contratações (OLIVEIRA, 2008).  
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Não devem ser vistas como uma modalidade de licitação e sim como perfil político de um 

governo em um processo sistêmico de educação da sociedade para um novo estilo de vida 

(KJÖLLERSTRÖM, 2008).  

O art. 3⁰ da Lei n° 8.666/93 que foi alterado pela Medida Provisória nº 495/10 trouxe uma 

nova faceta às licitações ao promover o desenvolvimento nacional sustentável, ao lado de garantir 

a isonomia e propiciar a seleção mais vantajosa para a Administração (FERREIRA, 2012). 

Evidentemente que o valor gasto, em termos de geração de benefícios, constitui-se em lucro 

para a organização e para a sociedade e a economia, minorando danos ao meio ambiente 

(EUROPA, 2012).  

Neste diapasão o que se requer das autoridades públicas é o atingimento do equilíbrio entre 

o desenvolvimento sustentável – econômico, social e ambiental - quando da aquisição de bens, 

serviços ou obras em todas as fases do processo licitatório entendendo-se como sendo uma solução 

para aglutinar questões ambientais e sociais no processo de compra governamentais com o objetivo 

de reduzir impactos quanto aos aspectos sócio ambientais (BIDERMAN et al, 2006). 

De acordo com Barbieri (1997), a solução dos problemas ambientais, ou sua 

minimização, exige uma nova atitude dos administradores, que devem passar a considerar o 

meio ambiente em suas decisões e adotar concepções administrativas e tecnológicas que 

contribuam para ampliar a capacidade do planeta. 

De acordo com Grimberg (2005), 

[...] desde o início da civilização as atividades humanas produzem alterações 

na Terra, mas o que está em questão é a velocidade e a escala da destruição 

ambiental e social provocadas pelas interferências resultantes de 

empreendimentos econômicos nos últimos 50 anos 
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O princípio do desenvolvimento nacional sustentável tem origem na nova redação 

introduzida no art. 3º da Lei de Licitações, pela Lei 12.349/10, e traz a ideia de que é possível, 

através da licitação, instigar a preservação do meio ambiente, inclusive, com a previsão no 

instrumento convocatório, de exigências sustentáveis, que a princípio podem ser vistas como 

discriminatórias, mas que, em verdade, se harmonizam com o tratamento isonômico que deve ser 

respeitado na licitação (FRIEDE, 2009). 

O citado princípio tem fundamento constitucional no art. 225107, que estabelece que "todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", bem como, no art. 170, VI, também da 

CF/88, que traz como objetivo da ordem econômica a defesa do meio ambiente (CF. 1988). 

Nas licitações sustentáveis a proteção ao meio ambiente determina fortemente o 

julgamento da proposta mais vantajosa, conforme os artigos 170, inciso VI e 225 os quais 

normatizam a importância desse fator: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

VI - Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação; 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 

 

Portanto a licitação não deve apenas visar a vantagem econômica, mas também, a 

contribuição do bem ou serviço para a preservação do meio ambiente e a garante a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e 

a promoção do desenvolvimento nacional sustentável (Lei nº 12.349, de 2010).  

Se delimitadas as necessidades da instituição e cumprida a legislação aplicável para a 

aquisição de bens e serviços com critérios de sustentabilidade podem não redundar, 
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necessariamente, em maiores gastos de recursos financeiros, pois nem sempre a proposta vantajosa 

é a de menor preço (Contratações Públicas Sustentáveis. MPOG).  

As licitações sustentáveis podem alavancar o desenvolvimento sustentável por meio da 

ampliação de oferta de produtos mais sustentáveis no mercado, adotando novos critérios nas 

compras públicas com a devida análise dos possíveis impactos relacionados, (LALOË, BARBI E 

PICARELLI, 2013). 

No início do século XX, no direito alemão, surgiu referências ao Vorsorgeprinzip – 

princípio da precaução (FIGUEIREDO, 2011)
    

Este princípio constou da Declaração do Rio de Janeiro (1992) e consta do seu enunciado 

15: 

“Para proteger o meio ambiente, medidas de precaução devem ser largamente 

aplicadas pelos Estados segundo suas capacidades. Em caso de risco de danos 

graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não deve servir 

de pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas visando a prevenir a 

degradação do meio ambiente”. 

 

Define Figueiredo (2011) que o Princípio da Precaução se relaciona com à natureza do 

dano ambiental que atinge um número não mensurado de vítimas ao longo do tempo. sem que 

possa, muitas vezes, mensurar  até quando produzirá efeitos nefastos. 

Nas palavras de Wagner Antônio Alves, o Princípio da Precaução: 

 

“não exige que o dano seja cientificamente comprovado, nem mesmo que seja 

certa sua ocorrência ou determinados os seus efeitos. Basta a dúvida ou incerteza 

de haver a lesão ao meio ambiente para autorizar a utilização desse princípio, 

pois o dano propriamente dito pode ser entendido sob várias facetas”. 

 

O Princípio da Prevenção prevê que medidas sejam tomadas para afastar ou, reduzir os 

danos causados ao meio ambiente face as atividades humanas e é tratado no artigo 2º, da Lei nº 

6.938/1981, da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA (Alves, 2005). 

Wagner Antônio Alves aponta que: “o âmago do princípio da prevenção ambiental está na 

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/
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vedação de repetir a atividade que já se mostrou perigosa”. 

 “O princípio da prevenção tem guarida, principalmente, na imposição de 

medidas administrativas que impedem a efetivação do dano. Como os efeitos da 

atividade lesiva já são conhecidos, a utilização do princípio da prevenção fica 

mais adstrita ao controle administrativo”. 

 

Outro importante princípio, denominado de “Poluidor-Pagador” aponta para o agente 

econômico no sentido de ele buscar ações preventivas utilizando tecnologias menos poluidoras, e 

que deve arcar com o ônus da prevenção e reparação dos prejuízos causados pelo processo 

produtivo, não só a sociedade e o Estado.  

“Traduz-se na obrigação do empreendedor de internalizar as externalidades 

negativas nos custos da produção (como a poluição, a erosão, os danos à fauna e 

à flora etc.), bem como daquele que causa degradação ambiental de arcar com 

os custos de sua prevenção e/ou reparação”. 

A Lei nº 6.938/1981, no inciso VII do artigo 4º, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, cita: (Lei n° 6.938/81)  

“VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos”. 

 

Um selo denominado de Eco rotulagem, conceituado pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV objetiva a certificação ambiental para produtos conforme requisitos técnicos qualitativos e 

quantitativos, no que se refere à qualidade do material usado ou ao processo de produção. 

(BIDERMAN, 2006) 

 

2.2.2. Sustentabilidade 

 

As Licitações Sustentáveis ensejam que a existência de critérios de seleção de bens, serviços 

e obras para a redução de impactos ambientais que podem estar envolvidos na etapa de produção e 

demonstram a preocupação da administração pública a durabilidade e eficiência dos bens que estão 
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sendo adquiridos até a sua correta disposição como resíduos finais, traduzindo-se então em 

benefícios sociais. 

O termo sustentável advém do latim sustentare e significa cuidar, conservar, sustentar, mas 

deve englobar outros aspectos, como os sociais, econômicos, culturais e ambientais.  

Apesar de não ter um conceito formal, o termo sustentabilidade vem sendo abordado 

frequentemente, não só no ramo do direito, bem como, nas demais áreas de conhecimento, haja 

vista sua importância para o equilíbrio do meio ambiente e sua consequente preservação às futuras 

gerações (ALVA, 2013) 

Nos primórdios das sociedades o desenvolvimento e a sustentabilidade eram vistos como 

termos opostos, isto porque, eram interpretados como duas ideias incompatíveis. 

Achava-se que não poderia haver desenvolvimento pleno atentando-se para a 

sustentabilidade, muito menos, haver sustentabilidade sem afetar negativamente o 

desenvolvimento (MILARÉ, 2007).  

Nessa linha de raciocínio, enquanto o termo desenvolvimento traz a ideia de crescimento, 

acréscimo, expansão, o termo sustentabilidade, por sua vez, significa conservar, manter. Contudo, 

diante da percepção mundial de que o meio ambiente não se caracteriza como uma fonte 

inesgotável de recursos, e que, o desenvolvimento desenfreado acabaria por gerar riscos ao 

equilíbrio do meio ambiente, começou-se a pensar na possibilidade de compatibilizar-se o 

desenvolvimento com a sustentabilidade, através do uso racional dos recursos naturais. 

(OLIVEIRA E SOIBERT, 2011.). 

Entendendo-se então que a sustentabilidade diz respeito a ideia do uso racional de recursos 

naturais de tal modo que atenda às necessidades essenciais ao bem-estar dos indivíduos, sem, no 

entanto, afetar o equilíbrio homeostático, é compreendida como um conjunto de elementos autor 

regulatórios que possibilitam manter o equilíbrio do meio ambiente (FREITAS, 2011). 
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As práticas de licitações sustentáveis necessitam estar presente na Administração 

Pública, porque equilibram as ações humanas com o meio ambiente e regulam as atividades que 

causam impactos no meio ambiente (OLIVEIRA, 2009) 

 

Maria Cristina Cesar de Oliveira, quanto ao aspecto acima, ressalta que: 

“O meio ambiente é composto por todos os seres que existem no planeta, sejam 

eles vivos, como o homem, as plantas e os animais, ou seres brutos, como as 

rochas, o ar e a água. Todos esses seres, contudo, encontram-se em constantes e 

mútuas relações. Assim, o meio ambiente é composto por um conjunto dinâmico 

de seres, onde um é de fundamental importância para a existência dos outros”. 

 

Assim como Helli Alves de Oliveira (1990); 

“O meio ambiente compreendido como recursal natural e o meio ambiente como 

ambiente em que se travam as relações sociais são diretamente atingidos pelas 

atividades econômicas. Por conseguinte, para a concretização do direito 

fundamental a um meio ambiente sadio deve a atividade econômica ser pautada 

no princípio da defesa do ambiente” 

 

No mundo atual, a percepção de que tudo afeta a todos e cada vez com maior 

intensidade e em pequeno espaço de tempo redefiniu o desenvolvimento clássico consumidor 

de recursos naturais, no qual o homem era incluído como simples produtor e formulou o 

conceito de desenvolvimento sustentável (ALMEIDA, 2002). 

Conceitua-se, desde então, que impacto ambiental são alterações ocorridas no meio 

ambiente, decorrente de ações ou atividades humanas.  

Um exemplo que pode ser citado é o de copos e sacolas plásticas utilizados e descartados 

incorretamente que irão poluir oceanos, solo e ar, pois permanecem no meio ambiente por um 

período superior a 100 anos (FABRO, 2007).  

A utilização e o descarte devem estar de acordo com os critérios sócio ambientais como 

constam da Instrução Normativa nº. 01/2010, emitida pelo MPOG.  
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A sustentabilidade dos recursos está intimamente ligada à sua durabilidade e deve atender 

às necessidades dos ecossistemas naturais e às demandas dos ecossistemas sociais, perpetuando 

para as futuras gerações a preservação dos recursos naturais (MILARÉ, 2007). 

A sustentabilidade é atualmente vista como sinônimo de melhor qualidade de vida, com 

íntima relação com a vida saudável em seus múltiplos aspectos (MENEGUZZI, 2011).  

Alguns teóricos se utilizam da expressão desenvolvimento sustentável, mas que outros 

preferem empregar o termo sustentabilidade como uma forma de indicar que deve ser ela 

considerada “[...] um atributo necessário a ser respeitado no tratamento dos recursos ambientais, 

em especial dos recursos naturais” (MILARÉ, 2007).  

Freitas (2012) de forma categórica afirma “que a sustentabilidade pode ser entendida como 

sendo um princípio que se encontra inserido no texto da própria Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988”, determinando assim a responsabilidade governamental e da 

sociedade no desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 

ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente do Estado e da população (FREITAS, 2012).  

Milaré (2007) já como os demais teóricos afirma que a sustentabilidade, sob o ponto de 

vista ambiental ou ecológico, relaciona-se fortemente com aos recursos naturais da sociedade como 

um todo.  

A sustentabilidade não significa de modo comezinho apenas perspectivas ecológicas acerca 

de um determinado meio ambiente para esta e as futuras gerações, deve também, deve incluir outros 

aspectos intrínsecos ao bem comum dos indivíduos e para tanto necessita estar em sintonia com os 

ditames jurídicos, políticos, sociais e econômicos. É compreendida como um “princípio 

fundamental e constitucional que indica a promoção do desenvolvimento social, econômico, 

ambiental, ético e jurídico-político, no intuito de assegurar as condições favoráveis para o bem-

estar das gerações presentes e futuras” (FREITAS, 2012).  
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A expressão sustentabilidade surgiu na década de 1980 e no auge do debate acerca do 

desenvolvimento sustentável onde foram percebidos arranjos sociais mais justos, e o importante 

papel da sustentabilidade para a população mundial (PIRES E COSTA, 2013).  

Mas somente pelo Relatório de Brundtland (1987) que se observou uma nova ótica da 

sustentabilidade com a definição de desenvolvimento sustentável como um processo que “satisfaz 

as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987). 

Elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o Relatório 

Brundtland aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de 

produção e consumo, trazendo à tona mais uma vez a necessidade de uma nova relação “ser 

humano-meio ambiente”, não sugerindo com isto a estagnação do crescimento econômico, mas 

sim essa conciliação com as questões ambientais e sociais. 

Enfim o conceito de sustentabilidade inclui enfoques social, ético, ambiental, econômico e 

jurídico-político. 

 

2.2.3. Aquisições Sustentáveis 

 

A constitucionalização do meio ambiente trouxe alguns importantes benefícios como a 

substituição do paradigma da legalidade ambiental pelo paradigma da constitucionalidade 

ambiental, o controle dos atos administrativos e a legitimidade, facilidade e obrigação de 

intervenção estatal (THOMÉ, 2011). 

Ressalte-se que, atualmente, a administração pública busca realizar licitações para compras 

públicas, com foco na sustentabilidade.  



45  

Licitação Pública Sustentável é um procedimento administrativo que tem por finalidade a 

contratação dos mais diversos objetos nas condições mais vantajosas para a administração pública, 

tudo com vistas a atender aos princípios da economicidade (art. 70, da CF) e da eficiência (art. 37, 

caput, da CF).  

A noção de desenvolvimento sustentável surgiu em 1987, quando citado no relatório 

Brundtland, através da comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento da Organização 

das Nações Unidas (ONU), onde o desenvolvimento sustentável é visto como “o desenvolvimento 

que satisfaz às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991).  

Desenvolvimento sustentável relaciona-se  com o processo de crescimento com a 

conservação do uso racional dos recursos naturais incorporados às atividades produtivas, visando 

o crescimento renovável; o aumento da qualidade do crescimento; a satisfação das necessidades 

essenciais por emprego, água, energia, alimento e saneamento básico; a garantia de um nível 

sustentável da população; a conservação e proteção da base de recursos; - reorientação da 

tecnologia e do gerenciamento de risco; e a reorientação das relações econômicas internacionais 

(CNUMAD, 1988, 1991).  

Observa-se, portanto, que o objetivo do desenvolvimento sustentável à época seria a 

preservação da riqueza global que se referia aos ativos financeiros, recursos naturais e qualidade 

de vida (SCHARF, 2004). 

Atualmente o desenvolvimento sustentável deve contemplar quatro situações a serem 

sustentadas, ambiental, econômica, sociopolítica e sustentabilidade cultural. 

No Brasil, a sustentabilidade e o conceito de desenvolvimento sustentável, passaram a 

serem conhecidas a partir da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO), em 

1992, no Rio de Janeiro, e com a constituição da Agenda 21 em 2002 que consolidou um amplo 
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programa de sustentabilidade ambiental, reafirmando e ampliando as recomendações do Relatório 

Brundtland, visando promover um novo padrão de desenvolvimento que leve em conta, além dos 

indicadores de eficiência econômica, a necessidade, indispensável, de preservação da 

sustentabilidade ambiental (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009).  

Para Araújo et al (2006), a sustentabilidade ambiental será uma realidade quando houver 

limitação no uso dos recursos esgotáveis e sua substituição pelos renováveis, pela limitação no 

consumo, pela geração de tecnologias limpas, além da criação e consolidação de mecanismos 

administrativos de proteção ambiental.  

Em suma, os processos sustentáveis devem refletir o entendimento de toda ação sobre 

desenvolvimento sustentável que uma organização deve focar para que atenda às necessidades das 

gerações atuais sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas 

próprias necessidades (DIAS, 2011)  

Sustentabilidade traz ao conceito de desenvolvimento o desafio de conciliar eficiência 

econômica, equidade social e equilíbrio ecológico (PEREIRA, 2012)  

As organizações para se manterem viáveis economicamente no mercado devem assumir 

compromissos compatibilizando os aspectos sociais e ambientais que gerarão condições 

suportáveis para a atividade humana no que se refere à higiene, segurança, saúde, gestão de riscos, 

profissionais e ambientais, integração da empresa com seu mercado de trabalho e outros (DIAS, 

2011)  

Licitação sustentável também ajuda as autoridades públicas a alcançarem os objetivos no 

tocante à minimização do impacto de resíduos, obrigatória por decorrência de várias leis, um 

instrumento de gestão ambiental (OLIVEIRA, 2008).  

Assim, os critérios sociais e ambientais apresentam-se como uma solução fundamental no 

curso de um processo licitatório, cabendo à administração pública cumprir suas obrigações 
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previstas na legislação, não apenas referente ao apoio, crescimento econômico e na garantia de 

direitos constitucionais, mas também no desafio de incorporar a sustentabilidade e a preservação 

ambiental nas suas compras (BIDERMAN ET AL, 2006). 

Para uma melhor fundamentação do conceito de licitações sustentáveis é imperioso que 

ocorra uma mudança do padrão de consumo e na exigência de bens que proporcionem melhor 

qualidade de vida e menores danos ambientais, deste modo, devem os fornecedores rever o perfil 

tradicional de produção e progredir para um perfil sustentável. 

Evitar desperdícios colabora de maneira eficaz com a redução de danos ambientais 

causados pelo consumo excessivo é limitar-se ao atendimento das necessidades sem desperdícios 

(BIDERMAN ET AL, 2006). 

É indispensável que a aquisição de bens seja realizada de modo consciente e com critérios 

sustentáveis, como aqueles que causem um menor impacto ao meio ambiente e com maior 

eficiência e economicidade. Também é fundamental a análise do ciclo de vida do produto e a 

competição para oferecer bens com menor preço, mas também com sustentabilidade (DALAPÉ, 

2008). 

A sustentabilidade requer engajamento da administração pública e de seus gestores em 

termos de apoio em todas as fases do processo licitatório, não só em referência aos critérios 

ambientais, como sugere a utilização do termo “verde”, mas inclusive a social, ou seja, todos os 

critérios ambientais, econômicos e sociais (OLIVEIRA, 2008). 

Compras públicas sustentáveis de uma certa maneira estimulam os fornecedores de bens e 

serviços a buscarem espaço nos negócios sustentáveis apesar de não permitir gastos adicionais 

significativos. 
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Para Europa (2012) Licitações Verdes significam: “Que as autoridades públicas procurem 

adquirir bens, serviços e obras com impacto ambiental reduzido durante todo seu ciclo de vida ao 

em vez de bens, serviços e obras com a mesma função primária que seriam adquiridos”.  

As chamadas licitações verdes onde critérios ambientais estão presentes em todas as fases 

do processo de compras, estimulam a difusão de tecnologias ambientais e o desenvolvimento de 

bens, serviços e obras ambientalmente saudáveis, trazendo neste bojo soluções de menor impacto 

ambiental (BOUWER ET AL, 2005). 

Sendo assim, as licitações verdes abordam a adoção de critérios ambientais nos processos 

licitatórios e são, portanto, limitados e as Sustentáveis a adoção de critérios ambientais e sociais, 

sendo estas mais amplas. O objetivo principal de atender as necessidades dos consumidores, 

oferecendo principalmente benefícios para o meio ambiente e para a sociedade (MICHELSEN, 

2009). 

Na esfera estadual observa-se ações concretas rumo a condições sustentáveis nos Estados 

do Acre, Mato Grosso, Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos Municípios destacam-se os 

Municípios do Rio de Janeiro e São Paulo que desde o início da década de 1980 demonstram 

preocupações com o tema em tela (OLIVEIRA, 2008).  

Na maioria dos países, tanto desenvolvidos como nos em desenvolvimento, nota-se uma 

maior conscientização com a prática das Licitações Sustentáveis desenvolvidos. 

O Estado de Nova York (EUA), por exemplo, fornece incentivos fiscais para o uso de 

equipamentos eficientes sob o ponto de vista ambiental e energético ampliando as ofertas de vendas 

de bens verdes no mercado com um ciclo de vida maior, contribuindo para que os resíduos sólidos 

sejam reduzidos no meio ambiente, a qualidade de vida da sociedade melhore, as empresas locais 

sejam beneficiadas, trazendo recursos para a economia local, entre outros aspectos sócio 

ambientais. 
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A legislação nacional pertinente está contida nos Decretos n. 99.658/90, 2.783/98, 

4.059/2001, 4.131/2002, 5.040/2006, 6.204/2007 entre outros; (Agenda Ambiental na 

Administração Pública A3P; Instrução Normativa n. 01/2010).  

O Decreto nº. 2.783/1998 proíbe aquisição de bens que contenham substâncias que 

destroem a camada de ozônio – SDCO, o Decreto nº. 4.059/2001 define a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia, o Decreto nº. 4.131/2002 apresenta as medidas 

emergenciais de redução do consumo de energia elétrica, e o Decreto n°. 5.940/2006 institui a 

separação dos resíduos recicláveis descartados e a sua correta destinação. Decreto n. 6.204/2007 

dá tratamento especial, para as microempresas, nas contratações públicas e no âmbito da 

Administração Pública federal. 

O parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 6.204/2007 mostra que as autarquias federais 

também se subordinam a ele. Sendo assim, Autarquias Federais como o Colégio Pedro II possuem 

todas as prerrogativas contidas neste Decreto como o tratamento diferenciado e simplificado que é 

dado às microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando dentre outros, a promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional (Decreto n. 6.204/2007) 

O Decreto n. 99.658/1990, trata das diretrizes quanto a deposição de material ocioso, com 

o intuito de evitar desperdício e consumo em excesso pelo setor estatal, já que materiais que não 

serão mais utilizados por um órgão ou entidade poderão ser reutilizados por outro órgão ou entidade 

(IN nº. 01/2010 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

Considerando que as compras públicas sustentáveis se referem ao procedimento da 

administração pública de adoção de critérios técnicos ambientais para a garantia de menor impacto 

ambiental e assim incentivar um perfil sustentável nas empresas estatais, estas devem se adequar 

às exigências específicas contidas nas diferentes legislações, caso queiram vender bens ou prestar 

serviços ao setor público.  
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O documento advindo da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento enfatizou “problemas ambientais, como o aquecimento global e a destruição da 

camada de ozônio, e expressou preocupação em relação ao fato de a velocidade das mudanças estar 

excedendo a capacidade das disciplinas científicas e de nossas habilidades de avaliar e propor 

soluções”, (Perspectivas do Meio Ambiente Mundial – GEO 3 [...], do PNUMA (Mudanças 

Climáticas, [s.d]).  

O Ministério do Meio Ambiente (2009), nesta linha à época anterior à reforma ministerial 

ocorrida no Brasil, conceituou a licitação sustentável como sendo “o procedimento formal que 

contribui para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, mediante a inserção de 

critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços e 

execução de obras”. 

Vige, desde então no Brasil, a ideia de que as licitações sustentáveis podem ser uma solução 

para introduzir considerações ambientais e sociais em todos os estágios do processo de contratação 

e compra da administração pública, com o intuito de diminuir impactos ao meio ambiente, à saúde 

humana e aos direitos humanos (BETIOL, 2013). 

Mas como vaticina Bittencourt (2014) são muitos os desafios para a implementação da 

licitação sustentável no Brasil e um deles é o convencimento dos tomadores de decisão da 

importância e dos impactos positivos que essas ações podem trazer e nesta esteira a sociedade 

devem exigir dos gestores públicos políticas públicas em benefício da preservação do meio 

ambiente.  

A inclusão de paradigmas de consumo pela administração pública em função de critérios 

sustentáveis nas licitações públicas é um vital passo rumo à uma concreta política de 

desenvolvimento sustentável, constituindo-se, então, como função regulatória do processo 

licitatório. (GARCIA E RIBEIRO, 2012). 



51  

Focando nas aquisições de produtos pela administração pública observa-se na prática 

cotidiana a necessidade de melhor análise dos custos do econômicos e sócio ambientais e 

caraterização de quantidades realmente consumidas com o intuito de evitar o desperdício, de 

verificar a sua composição química em relação aos efeitos causados nas pessoas, do conhecimento 

da forma final de seu descarte no ambiente, como produtos de limpeza e aqueles acondicionados 

em garrafas pet (MOREIRA E GUIMARÃES, 2012). 

De acordo com o Guia de Compras Públicas Sustentáveis para Administração Federal 

as repartições públicas geralmente consomem três tipos de produtos ou serviços: 

1. Insumos: material de expediente, papel, produtos de limpeza, equipamentos 

técnicos e de tecnologia da informação, mobiliário. Em geral são bens duráveis e 

materiais de consumo. 

2. Serviços: por exemplo, manutenção, limpeza, suporte técnico para equipamentos, 

etc. 

3. Obras: obras públicas de engenharia civil, tais como vias, edificações públicas, 

pontes, etc. 

Os produtos e serviços mais comumente contratados pela administração pública pela 

modalidade de licitação pregão eletrônico são: equipamentos e artigos para uso médico, dentário 

e veterinário, equipamentos para processamento de dados, instrumentos e equipamentos de 

laboratório, serviços de limpeza, suporte, investigação/segurança, materiais de construção, 

equipamentos para construção, mineração, terraplanagem e manutenção de estradas, 

equipamentos ferroviários, mobiliários, tecidos, couros, peles, aviamentos, barracas e bandeiras, 

ferramentas manuais, substâncias e produtos químicos e publicações –  todos considerados 

produtos e serviços que contribuem para a degradação do meio ambiente, desde a fabricação até 
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o descarte (MENDONÇA, 2009) 

A aquisição de produtos de limpeza biodegradáveis garante os padrões de qualidade da 

água, como constam da legislação ambiental brasileira.  

Em muitos casos alguns produtos e serviços são necessários e não podem e não podem 

deixar de ser comprados e a solução é adquirir produtos que apresentem o menor impacto negativo. 

A opção da administração pública em adquirir produtos mais sustentáveis, acarretará uma maior 

demanda estimulará uma maior oferta levará o produto a um custo menor. Também podem 

contribuir para o aumento do mercado de produtos e serviços sustentáveis.  

Entretanto é comum a crença de que os produtos e serviços sustentáveis é maior que os 

demais e os benefícios não justificam o tempo e os esforços exigidos. Com efeito, porém, produtos 

sustentáveis de tecnologia da informação eficientes sob o ponto de vista energético, por exemplo, 

não são mais caros que as alternativas menos eficientes, mesmo ignorando os custos reduzidos 

durante seu uso.  

Portanto, a administração pública deve observar no momento de optar pela alternativa mais 

barata, necessita considerar os custos durante o ciclo de vida do produto, de operação, de 

manutenção e de disposição final do produto.  

Estes são os formadores do custo real do produto e não apenas o seu preço venal no 

momento das aquisições, por exemplo, a compra de produtos florestais de origem certificada ou 

legalmente aceitável, um edifício que administra sua energia de forma mais eficiente ou instalações 

de sistemas passivos de ventilação terão custos reduzidos se considerarmos os critérios de 

sustentabilidade e conservação do meio ambiente.  

O preço de compra de produtos energéticos eficientes será compensado por economia a 

longo prazo, como as lâmpadas fluorescentes que duram dez vezes mais e consomem somente 1/4 

da eletricidade que as incandescentes. 
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Não é, portanto, suficiente a redução da pressão sobre os recursos naturais, e sim 

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

produtivos, para que as nações se desenvolvam com equilíbrio e sustentabilidade.   

É fundamental esforços concentrados, com o governo capitaneando o processo como 

desenvolvedor de mudanças para o estabelecimento de um novo modelo de desenvolvimento, 

compatível com os limites do Planeta (Guia de Compras Públicas Sustentáveis para 

Administração Federal) 

Para Juarez Freitas (2011), inclusive, “as licitações sustentáveis devem passar a ser vistas 

como obrigatórias”, devendo os editais, sem exceção, “adotar critérios de concretização direta do 

princípio da sustentabilidade com todas as consequências significativas em matéria de qualificação 

técnica dos contratados”.  

Para Biderman et al (2008) licitação sustentável é “uma solução para integrar considerações 

ambientais e sociais em todos os estágios do processo da compra e contratação dos agentes 

públicos, com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos 

humanos”. 

Os impactos ambientais ocorrem de maneiras variadas e por isto devem diferentemente 

serem analisados (COELHO, 2008) 

• Quanto ao valor: o impacto pode ser positivo ou negativo, conforme o fator ambiental 

benéfico ou maléfico respectivamente; 

• Quanto ao espaço: o impacto pode ser local, regional e estratégico; define-se local 

quando afeta a área em que está sendo desenvolvido, regional quando é sentido fora 

do entorno do projeto e estratégico quando se expande para fora da área de influência; 
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• Quanto ao tempo de ocorrência: o impacto pode ser imediato, de médio ou longo 

prazo; definido imediato quando o efeito surge simultaneamente com a ocorrência do 

impacto; e, quando o efeito se manifesta com certa defasagem de tempo em relação 

ao impacto, é considerado como de médio ou longo prazo; 

• Quanto à sua reversibilidade: o impacto pode ser reversível ou irreversível; 

• Quanto à chance de ocorrência: o impacto pode ser probabilístico ou determinístico; 

define-se probabilístico quando é incerta sua ocorrência e determinístico quando 

existe a certeza de ocorrência; 

• Quanto à intensidade: pode ser alta, média e baixa; definidas pela quantificação da 

ação impactante; e 

• Quanto aos prejuízos ao meio ambiente: pode ser alto, médio e baixo; consiste no grau 

do impacto ambiental113 

 

Para qualquer atividade degradadora do meio ambiente é necessária a devida análise e 

controle no sentido de os riscos serem previstos assim como os possíveis impactos ambientais 

corrigidos, reduzidos ou compensados no momento de instalação, operação e no encerramento da 

atividade (MILARÉ, 2015)
 

Deste modo, os projetos de intervenção no meio ambiente poderão trazer alterações nos 

recursos naturais, gerando efeitos desfavoráveis sobre a biota, por isso, as atividades humanas 

devem ser estudadas e orientadas no sentido de evitar uma intervenção muito profunda no meio 

ambiente (ANTUNES, 2012) 

Os impactos ambientais decorrentes da utilização de recursos naturais são tratados com 

base na política da instituição de buscar tecnologia de comprovada eficiência/rendimento no 
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aproveitamento destes recursos. É de fundamental importância a correta identificação dos 

aspectos ambientais e seus impactos, assim como a avaliação e ações decorrentes para redução ou 

eliminação (SILVA, 2007) 

De acordo com o Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal 

(ICLEI), alguns produtos podem ser considerados sustentáveis, por gerarem menos perdas, por 

serem recicláveis ou mais duráveis, conter menos substâncias prejudiciais ou tóxicas, seu processo 

de geração consumir menos energia e um maior ciclo de vida do produto. Entretanto, as empresas 

que atuam em mercados menos desenvolvidos tem uma preocupação constante em promover 

produtos ecologicamente corretos, pois assim como nos países desenvolvidos o investimento na 

evolução desses tipos de produtos podem se tornar um diferencial competitivo (MENDONÇA, 

2009)  

É fato que algumas empresas tentam criar uma simulação de sustentabilidade em seus 

negócios como forma de não perder espaço no mercado que exija práticas sustentáveis e esta 

prática condenável é denominada de Greenwash (MIRRA, 2008). 

Com o intuito de evitar estas situações a administração pública deve possuir práticas 

licitatórias que coíbam tal situação trazidas por futuros contratados, considerando que o Estado é 

responsável solidário por danos ambientais (MAZUR E MILES, 2010). 

O Licenciamento Ambiental deve ser utilizado pela administração pública na tutela da 

preservação ambiental uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 170 mostra que algumas 

atividades econômicas podem entrar em exercício sem autorização dos órgãos públicos, mas 

outras devem possuir autorização, casos estes previstos em Lei (FIGUEIREDO, 2011). 

A gestão ambiental, vem ganhando espaço na administração pública que possui 

características diferenciadas se comparada com as privadas e o governo exerce papel fundamental 

na cristalização do desenvolvimento sustentável tanto porque estabelece leis e normas como 
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porque estabelecem os critérios ambientais que devem ser seguidos por todos, em especial o setor 

privado, que em seus processos de produção de bens e serviços, se utiliza dos recursos naturais e 

produz resíduos poluentes.  

Por isso mesmo, além de definir as leis e fiscalizar seu cumprimento, o poder público, 

precisa de uma atitude coerente, responsabilizando-se também por ajustar seu comportamento ao 

princípio da sustentabilidade, tornando-se exemplo de mudança de padrões de consumo e 

produção, adequando-se suas ações à ética socioambiental (DAROIT E NASCIMENTO, 2000). 

Motta (2011) considera que as compras públicas sustentáveis apresentam diversos 

benefícios para as administrações públicas que as adotam. Mesmo que os benefícios não sejam 

obtidos no curto prazo eles priorizam a eficiência ambiental e econômica e a redução de 

desperdício, já que a utilização desenfreada dos recursos renováveis e não renováveis pode 

acarretar a escassez dos mesmos.  

É fato, então, que as compras públicas não devem apenas atender ao interesse público, e 

sim integrar critérios ambientais, sociais e econômicos a todos os estágios do processo de licitação, 

considerando a premência da compra e o conhecimento das circunstâncias em que o produto foi 

produzido, levando em conta os materiais e as condições de trabalho de quem o criou, além de uma 

avaliação de como o produto se comportará em sua vida útil e a sua disposição final (BIDERMAN 

ET AL, 2008). 

  



57  

3. METODOLOGIA  

 

3.1. Classificação Científica 

 

O conceito de conhecimento científico abrange três saberes e conforme o nível enfocado 

deve propiciar que a produção seja conduzida em termos da coleta de dados, onde estes são 

registrados, mas sem tratamento, da informação que é tratada após o tratamento e organização dos 

dados e do conhecimento que trata de modo argumentativo da informação (IATROS, 2009 apud 

PLATT NETO, 2012) 

A sistematização de conhecimentos requer métodos para que objetivos e metas sejam 

alcançados, mas através de regramentos e instrumentos que são a metodologia de pesquisa 

(RICHARDSON, 1999). 

Neste trabalho os dados foram coletados a partir da aplicação de um questionário ou 

levantamento de situação (Survey) (TRIPODI, FELLIN E MEYER
 
, 1981 apud BEUREN, 2006). 

 

3.2. Universo Amostral 

 

A coleta dos dados foi obtida através das respostas dadas nos questionários aplicados onde 

se procurou verificar qualitativamente o conhecimento dos servidores envolvidos com as 

aquisições públicas em relação às Licitações Sustentáveis (RICHARDSON, 1999). 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário impresso, com questões 

inerentes aos objetivos da pesquisa e aplicado como o modelo de um Grupo Focal, suscitando 

uma maior interação entre os respondentes e o pesquisador (GIL, 2007) 

De acordo com Coutinho (2014), o estudo de caso é a estratégia de investigação mais 
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adequada para a compreensão do caso como um todo e com unicidade. Trata-se de um plano de 

investigação através de um estudo intensivo e detalhado de uma entidade bem definida, que na 

situação em tela foi desenvolvido envolvendo o pesquisador e os Servidores lotados na Pró - 

Reitoria de Administração do Colégio Pedro II.  

Segundo Oliveira et al (2007) “os grupos focais se caracterizam em um método que está 

cada vez mais se evidenciando nos estudos organizacionais de caráter qualitativo”. 

Esta ferramenta pode ser interessante quando se necessita ganhar tempo e utilizar baixos 

investimentos de recursos financeiros para se realizar o processo de pesquisa e coleta de dados, e 

se resume na aplicação de entrevistas, questionários, testes e observação direta. 

O tema da pesquisa foi fator determinante para a rápida colaboração dos entrevistados 

quanto aos objetivos do estudo, já que na Pró – Reitoria de Administração do Colégio Pedro II 

onde o tema aquisição sustentável já vem sendo discutido pelos seus integrantes.  

 

3.3. Tratamento dos dados 

 

A pesquisa compreendeu o período de agosto a setembro de 2017 e os dados foram obtidos 

a partir da constituição do grupo focal integrado por 17 (dezessete) servidores, que participaram 

das entrevistas coordenadas a partir dos questionamentos contidos no instrumento de levantamento 

de dados. 

O questionário foi composto por 11 questões fundamentalmente confeccionadas à luz da 

legislação vigente, constante do referencial teórico deste trabalho, e a Instrução Normativa n. 

01/2010 (RICHARDSON, 1999). 

 

3.3.1. Instrumento utilizado na prospecção dos dados - Apêndice A 
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Os respondentes foram selecionados dentre os servidores da Pró Reitoria de 

Administração do Colégio Pedro II e que lidam com alguns dos aspectos envolvidos em 

aquisições de bens ou serviços 

As entrevistas foram conduzidas através de técnicas de investigação e roteiro pré-

estabelecido e foram abordadas questões relativas aos objetivos específicos deste trabalho com o 

objetivo de colher os dados, além de opiniões, experiências, ideias, observações, preferências, 

necessidades e outras informações inerentes ao tema da pesquisa. 

A sessão teve duração média de cerca de 3 (três) horas e gerou a análise dos dados e as 

informações acerca da pesquisa e a seguir reproduzida. 

 

3.4. Análise dos dados 

 

Os resultados desta pesquisa e as consequentes análises relacionadas ao conhecimento dos 

Servidores do Colégio Pedro II em termos das Licitações Sustentáveis no processo licitatório, 

estão abaixo descritas. 

As questões abordaram em primeira instância a caracterização funcional dos Servidores 

que participaram do Grupo Focal no que concerne à função desempenhada no Colégio Pedro II 

dentro da instituição e a sua formação acadêmica, também se procurou verificar qual o patamar 

de utilização de critérios sustentáveis nos processos licitatórios realizados pelo Colégio Pedro II, 

se as empresas com certificação sustentável são priorizadas e quais as compras mais adquiridas. 

Verificou-se ainda as perspectivas de tal prática ser vigente e normatizada pela 

administração central do Colégio Pedro II, no caso, a Reitoria e quais são os óbices existentes (ou 

não) para o atingimento destas perspectivas. 
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De acordo com o gráfico 1, nota-se quais foram as funções mais frequentes dos 

respondentes: 

Funções dos respondentes 

 
Gráfico 1 - Funções dos respondentes 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme se observa no Gráfico 1, a maioria dos respondentes são assistentes 

administrativos, mesmos aqueles que desempenham as funções de diretores e chefes de setor, e o 

seu labor envolve a recepção das solicitações para aquisições; confecção e condução dos 

procedimentos de licitações, constituindo-se em um grupo que pode retratar a real situação fruto 

deste trabalho. 

Na tabela 1, verifica-se a formação acadêmica dos entrevistados. Dos 17 entrevistados, 

35,29 % possuem Pós-graduação, 47,06 % possuem Ensino Superior e 17,65 % possuem Nível 

Médio, como apresentado na Tabela 01. 

Formação Acadêmica 

Pós-graduação 35,29% 

Ensino Superior 47,06% 

Nível Médio 17,65% 

47%

18%

18%

18%

Assistente em Administração Pregoeiro

técnico em Contabilidade Contador
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 100,00% 

 

Tabela 01 - Formação Acadêmica 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria dos respondentes possui nível superior, o que é imprescindível para a função 

desempenhada por esses profissionais dentro das instituições, porquanto o ensino superior 

fornece uma formação genérica da profissão e a pós-graduação torna o profissional especialista. 

O Gráfico 2, apresenta as modalidades de aquisições praticadas pelo CPII, de acordo com 

as estabelecidas pela legislação em vigor, Pregão, Concorrência, Tomada de Preço e Convite. 

Modalidades de Licitações 

 

Gráfico 2 - Modalidades de Licitações 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foi possível verificar que aproximadamente 93,83 % das aquisições realizadas pelo 

Colégio Pedro II ocorreram através da modalidade pregão, 3,52 % por meio de concorrência e 

0,88 % por tomada de preço. 

Conforme cita o art. 4º do Decreto n. 5.450/2005, nas aquisições de bens e serviços 

comuns deve-se optar pela modalidade pregão eletrônico, salvo nos casos de comprovada a 

93,83%

3,52%
0,88% 1,76%

Pregão Concorrência Tomada de Preço Convite
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inviabilidade. 

O Gráfico 2, mostra que a prática adotada pelo Colégio Pedro II está de acordo com o 

Decreto acima citado. 

Verificou-se, ainda, qual foi o tipo de licitação, dentre as citadas pela Lei nº 8.666/93, que 

são a de menor preço, de melhor técnica, de técnica e preço e a de maior lance ou oferta.  

E com efeito os dados apontam para um universo de 100% dos casos onde foi utilizado 

critério de menor preço nas licitações o que se coaduna com a legislação regulatória em vigor. 

Priorização de empresas locais 

Locais 12 % 

Não locais 88 % 

  100,00% 

 

Tabela 02 - Priorização de empresas locais 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados coletados demonstrado através da tabela 02, mostram que 88% dos entrevistados 

entendem que as aquisições de bens e serviços no Colégio Pedro II não priorizam as empresas 

locais, que a princípio desenvolvem a região em termos econômicos e social e não o fazem face 

ao art. nº 3, da Lei nº 8.666/93 que se refere ao princípio da igualdade e que, assim, feririam os 

critérios licitatórios do menor preço e de pregão eletrônico. 

Porém, como citado no corpo deste trabalho no seu Capítulo 2, a Instrução Normativa n. 

01/2010, art. 4º § 1º, destaca que “deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, 

tecnologias e matérias primas de origem local para execução, conservação e operação de obras 

públicas” e o Decreto federal n. 6.204/2007, regulamenta o “tratamento favorecido, diferenciado 

e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de 
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bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal”.  

Foram verificados quais os bens ou serviços mais licitados no período de 2014 a 2017, 

através de um rol proposto no questionário que serviu como instrumento para a coleta dos dados.  

Itens mais licitados 

Serviços e Materiais 93,62% 

Obras e Reformas 2,13% 

Equipamentos 4,26% 

 Total 100,00% 

 

Tabela 03 - Itens mais licitados 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 01 mostra que os três itens mais licitados são aqueles necessários para o 

funcionamento do da Autarquia Colégio Pedro II, como Serviços e Materiais, entre outros. 

O dado que se refere à execução de obras e reformas como sendo um dos mais licitados 

no período mostra de modo claro a predisposição da atual gestão do Colégio Pedro II com o bem-

estar, e qualidade de vida da comunidade acadêmica.  

As compras de itens relacionados com o parque de informática mostram a necessária e 

responsável atualização e aprimoramento da tecnologia que foi implementada, nesta Autarquia 

Federal, nos últimos anos.  

Finalmente o questionário alcançou o âmago do objeto proposto ao prospectar dados 

quanto a existência ou não da análise de critérios sustentáveis nos bens que foram adquiridos no 

período considerado. Então, mostram os resultados, 100 % dos entrevistados entendem que são 

utilizados critérios de sustentabilidade para aquisição de bens e serviços. 
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Dos materiais utilizados para o funcionamento da Instituição o exemplo mais citado foi 

copos plásticos que são descartáveis, mas de perniciosa deposição no ambiente. 

Diante disso, questionou-se então o conhecimento dos entrevistados acerca das 

características mais relevantes que um bem sustentável deve ter. 

Características dos bens sustentáveis 

 

Gráfico 3 – Características dos bens sustentáveis 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A incidência de respostas dadas nas opções “certificação ambiental” e “correta extração 

da matéria prima e destinação dos resíduos”, respectivamente 33 % e 38 % apontam para a 

verificação de que os servidores consultados possuem conhecimento das características 

sustentáveis dos produtos adquiridos, conforme preconiza a Instrução Normativa n. 01/2010 art. 

45, inciso II, sobre bens e serviços. 

Quanto a perspectiva de implantação das Licitações Sustentáveis no Colégio Pedro II 35 % 

consideram prováveis e 29 % acreditam que já são aplicadas, mas em contrapartida 6 % consideram 

que existe falta de aspectos jurídicos e normatizações quanto às Licitações Sustentáveis.  

Possibilidade da implantação 

14%
5%

10%

33%

38%

Eficiência Energética

Emprego Verde

Durabilidade

Legislação específica

Correta extração da matéria prima e correta destinação dos resíduos
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Gráfico 4 – Possibilidade da implantação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Questionou-se, então, sobre quais as dificuldades que esses servidores estão encontrando 

ou encontrarão na implementação das Licitações Sustentáveis, o que gerou o Tabela 5, conforme 

abaixo. 

Dificuldades de Implementação 

 

Gráfico 5 –Dificuldades de Implementação 

Fonte: Dados da pesquisa  

29%

35%

29%
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4. CONCLUSÃO 

 

O mundo passa por momentos de transição onde nos deparamos com desigualdades e 

disparidades como o aumento da pobreza, práticas exploratórias e com uso de “trabalho escravo” 

da fome, das doenças e do analfabetismo, e com a deterioração contínua dos ecossistemas de que 

depende nosso bem-estar.  

A integração dos problemas ambientais advindos desta conjuntura mundial constitui-se em 

mais um óbice a ser transposto em prol da elevação da qualidade de vida de todos e todas as 

habitantes deste planeta. 

Ecossistemas mais preservados, melhor protegidos e responsavelmente gerenciados 

cooperarão com e construir um futuro mais próspero e seguro para as nações mundiais e que devem 

tentar juntas atingir esta meta, como citado pelo CNUMAD, Agenda 21 Global, ou seja, em uma 

associação mundial em prol do desenvolvimento sustentável.  

Portanto, sendo a sustentabilidade de importância fundamental é necessária mudança na 

atuação dos governos e da sociedade, com o objeto de preservar os recursos naturais para as 

presentes e futuras gerações 

Assim é que, a Constituição Federal Brasileira de 1988 tutela de forma específica o meio 

ambiente, normatizando as situações não abrangidas pelos regramentos esparsos dispostos no 

ordenamento jurídico, anteriores à sua promulgação.  

A proteção e conservação do meio ambiente deve ser uma preocupação mundial, 

considerando que o conhecimento a respeito de questões centrais do consumo e produção 

sustentável ainda é claudicante, porque qualquer alteração no meio ambiente mundial afeta a vida 

da humanidade.  
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A escassez de políticas públicas e de programas sociais que visem a prática de licitação 

sustentável, além da falta de integração entre os setores do governo também dificulta seu 

desenvolvimento. 

Torna-se imprescindível, então, um estudo jurídico sobre a imposição de critérios de 

sustentabilidade, além de incentivos às empresas para que estas invistam na produção sustentável, 

pois ainda a oferta de produtos e serviços é insuficiente o que torna os preços elevados.  

Muitas vezes, o que dificulta a aplicação dos critérios sustentáveis é que alguns gestores 

temem, com a licitação sustentável, elevar o preço dos produtos e que seus benefícios não 

justifiquem o tempo e os esforços exigidos.  

Entretanto, se o programa de licitação sustentável for desenvolvido adequadamente, como 

uma estratégia que envolve inovações nas compras, não haverá custos adicionais.  

Deve-se pensar em custos de poluição, desmatamento, entre outros envolvidos durante o 

ciclo de vida do produto e não apenas o valor final.  

Mesmo com a existência de leis ambientais criadas há muito tempo, como a Lei do Meio 

Ambiente (Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981) e a aspiração constitucional de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, observa-se que a Administração Pública ainda não 

incorporou, definitivamente, conceitos ambientais.  

Quando o gestor da administração pública for tomar a decisão em determinadas compras 

deverá observar as especificações para aquisição de bens, contratação de serviços e obras em 

termos dos critérios de sustentabilidade desde os processos de fabricação, utilização e descarte dos 

bens e matérias-primas. 
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APÊNDICE A – Questionário utilizado para a prospecção dos dados 

ENTREVISTADO 

1 – Qual função desempenha no Colégio Pedro II? 

_________________________________________________________________________________________ 

2 - Sua formação acadêmica, é? 

(  )  Ensino Fundamental (  ) Ensino Médio (  ) Ensino Superior  (  ) Pós-graduação 

OBJETIVO DA PESQUISA 
Identificar o conhecimento dos Servidores do Colégio Pedro II em termos das Licitações Sustentáveis no 

processo licitatório 

3 – Qual a modalidade foi mais utilizada pelo Colégio Pedro II nos últimos três anos? 

(  ) Concorrência (  ) Tomada de Preço  (  ) Convite  (  ) Concurso  (  ) Leilão  (  )Pregão  

4 - E o tipo de licitação mais utilizado? 

(  ) Menor Preço  (  ) Melhor Técnica  (  ) Técnica e Preço  (  ) Outro 

5 - Priorizam as empresas locais nas licitações? 

(  ) Sim      (  ) Não 

6 - Caso sim. Quais os setores? 

(  ) Prestadoras de serviços ou tecnologia   (  ) Fornecedoras de matérias primas  (  ) Outro 

7 - Os bens ou serviços mais licitados no período considerado, foram? 

(  ) Serviços e materiais necessários para o funcionamento do Colégio Pedro II. 

(  ) Obras/ Reformas 

(  ) Equipamentos de Informática 

(  ) Outro 

8 – Do bem ou serviço acima selecionado por você houve análise de critérios sustentáveis? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Se sim. Que critérios foram utilizados?  

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

Se não. Justifique. 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

9- Na caracterização de um bem sustentável quais as características mais relevantes? 

(  ) Eficiência Energética   (  ) Emprego Verde   (  ) Durabilidade   (  ) Legislação específica   

(  ) Correta extração da matéria prima e correta destinação dos resíduos   (  ) Outro 

10 - A inclusão da licitação sustentável no Colégio Pedro II será? 

(  ) Nada provável  (  ) Pouco provável   (  ) Provável   (  ) Muito provável  

(  ) Já está sendo aplicada  (  ) Outro 



 
 

11 - Que dificuldades serão encontradas para a implementação da licitação sustentável no Colégio Pedro II? 

(  ) Falta de informação   (  ) Restrição à concorrência de fornecedores    

(  ) Resistência dos fornecedores ante a mudança de regras    

(  ) Falta de capacidade técnica sobre aspectos ambientais   (  ) Desinteresse   (  ) Outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


