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RESUMO 
 
 

RODRIGUES, Juliana Silva. Desenvolvimento sustentável: lei de licitações e 
contratos administrativos. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia- 
Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 

 
 

O presente trabalho disserta a respeito da inclusão do princípio do desenvolvimento 
sustentável como uma das finalidades do procedimento licitatório. Mais 
especificamente, intenta-se estabelecer as formas e os meios que a Administração 
Pública dispõe a fim de dar maior efetividade a este tipo de contratação. Para isso, 
incialmente, conceitua-se o instituto e mencionam-se os princípios conexos ao tema. 
Em seguida, fundamenta-se jurídica e eticamente as ecoaquisições. O Estado deve 
observar que sua atuação se mostra vinculada a proteção dada ao meio ambiente 
pela vigente Constituição Federal. Além disso, existem uma série de normas 
infraconstitucionais que regulamentam as contrações governamentais verdes, não 
podendo o gestor público olvidar do seu dever de administrar nos limites impostos 
pela lei. É a intenção deste trabalho monográfico fomentar a discussão a respeito 
dos modos de se concretizar as licitações sustentáveis estabelecendo os possíveis 
momentos para inclusão de critérios ecológicos no procedimento licitatório e as 
ferramentas de que dispõe o Poder Público para garantir a observância da 
sustentabilidade em suas contratações.  
 
 
Palavras-Chave: Licitações Sustentáveis. Ecoaquisições. Sustentabilidade. 
Desenvolvimento Sustentável. Efetividade. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

A alteração do caput do artigo 3° da Lei 8666/1993, mais conhecida como Lei 

Geral das Licitações e Contratos, pela Lei 12.349/2010, oriunda da Medida 

Provisória 495/10, provocou modificações na atuação do Estado no que diz respeito 

às compras públicas. Isso porque a modificação do artigo incluiu como uma das 

finalidades das licitações públicas, além da isonomia e da seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração, o desenvolvimento sustentável.  

O artigo mencionado foi regulamentado recentemente pelo Decreto Executivo 

7.746 de 5 de junho de 2012, que estabeleceu critérios, práticas e diretrizes para a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas 

pela administração pública federal.  

Nesse contexto de mudanças legislativas, o presente trabalho monográfico 

pretende analisar os meios que a administração pública dispõe a fim de aliar os 

procedimentos de aquisição de bens, serviços e obras a responsabilidade 

ecossocioambiental.  

O poder público, com seu enorme poder aquisitivo desempenha um papel 

fundamental no que diz sustentabilidade ambiental, devendo atuar na economia de 

modo a proteger o equilíbrio ambiental e o pacto de preservação intergeracional 

previsto no artigo 225 (BRASIL, 2016) da vigente Constituição Federal. E mais do 

que isso, segundo o item 4.23 da Agenda 21, cabe aos entes governamentais, além 

de comprometer-se com aquisições verdes, influenciar tanto decisões empresariais e 

as opiniões do público a seguir a mesma linha de preocupação.  

Antes de discorrer acerca da forma de se efetivar licitações sustentáveis, no 

capítulo introdutório, conceituam-se os elementos que compõem o instituto, quais 

sejam: desenvolvimento sustentável e licitações públicas. Nesse mesmo capítulo 

disserta-se a respeito dos princípios norteadores das ecoaquisições, tais como o 

desenvolvimento sustentável, legalidade, competitividade, supremacia do interesse 

público e proporcionalidade.  

No segundo capítulo abordam-se os fundamentos das licitações verdes. Num 

primeiro momento, analisa-se a necessidade da redução do consumo exacerbado 

por parte das nações mais desenvolvidas tendo em vista consciência da 

esgotabilidade de recursos naturais. Em seguida, aborda-se o poder de compra do 
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estado como pressuposto das ecoaquisições e, por fim, as vantagens do instituto 

para a administração pública, como maior economia a longo prazo e a perspectiva 

de ciclo de vida dos produtos.  

Ainda no capítulo dois, discorre-se acerca dos fundamentos jurídicos das 

compras públicas conscientes, explorando a proteção dada ao meio ambiente pela 

Constituição Federal de 1988 e apreciando a legislação infraconstitucional conexa 

com o tema.  

Por fim, o último capítulo dessa monografia propõem-se meios concretos de 

implementação dos critérios de sustentabilidade nas licitações públicas. 

Primeiramente, reflete-se a respeito dos momentos mais propícios, dentro 

procedimento licitatório, para a inclusão de critérios ecológicos. Em seguida, 

apreciam-se as possíveis ferramentas a serem utilizadas pela administração para a 

consecução das já tão mencionadas ecoaquisições.  

Desta forma, o presente trabalho intenta compreender e superar as 

dificuldades que envolvem a efetivação de contratações públicas sustentáveis, a fim 

de que os gestores públicos não se quedem acomodados, mas que alcancem o 

necessário equilíbrio entre aquisições públicas e a sustentabilidade. 
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2  ASPECTOS INTRODUTÓRIOS ACERCA DAS LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS: 
CONCEITOS E PRINCÍPIOS DO INSTITUTO  
 

Conforme mencionado na introdução, antes de nos aprofundarmos na 

questão central desta monografia, qual seja, a forma de efetivar compras públicas 

sustentáveis, faz-se necessário esclarecer conceitos básicos que fundamentarão o 

tema e nos acompanharão ao longo desta pesquisa.  

2.1 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável ganha contornos mais delineados 

a partir do “Relatório de Brundtland”1, elaborado pela Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, em 1987, também conhecido por 

“Nosso Futuro Comum”. Este documento ressaltou que o desenvolvimento 

socioeconômico deve ser analisados em consonância com o princípio da 

sustentabilidade ambiental em todas as nações desenvolvidas ou em 

desenvolvimento, orientadas por economia liberal ou de planejamento centralizado. 

Este entendimento implica na confirmação do poder/dever da Administração pública 

de regular a atividade econômica e estimular a adoção de práticas sustentáveis no 

mercado.  

O mencionado relatório caracterizou desenvolvimento sustentável como 

sendo aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. Significa 

obter crescimento econômico, garantindo a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento social.  

Segundo entendimento de José Afonso da Silva (2011, p. 27), a Constituição 

Federal de 1988 trouxe para o nosso ordenamento jurídico a ideia de 

sustentabilidade intergeracional prevista neste documento internacional, senão 

vejamos: 

Isso nos põe diante da necessidade de fazer algumas considerações 
sobre sustentabilidade. E podemos começar mostrando que esse é 

                                                 
1 Denominado relatório Brundtland em virtude do sobrenome da primeira-ministra da Noruega 
GroHarlen Brundtland, que presidia a Comissão. O relatório aponta para a incompatibilidade entre 
desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes. Disponível em: 
<http://ambiente.files.wordpress.com/2011/03/brundtland-report-our-common-future.pdf> Acesso em  
Ago de 2016 
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um conceito que tem fundamentos constitucionais, pois quando o 
artigo 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defender e preservar o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado “para as presentes e futuras gerações”, está 
precisamente dando o conteúdo essencial da sustentabilidade 
(SILVA, 2011, p. 27). 

 

Para Celso Antônio Pacheco Fiorillo, a definição de desenvolvimento 

sustentável abarca acepções sociais, ecológicas e econômicas, devendo o Poder 

Público atuar de forma direta como um conciliador destes interesses:  

Constata-se que os recursos ambientais não são inesgotáveis, 
tornando-se inadmissível que as atividades econômicas 
desenvolvam-se alheias a esse fato. Busca-se com isso a 
coexistência harmônica entre economia e meio ambiente. Permite-se 
o desenvolvimento, mas de forma sustentável, planejada, para que 
os recursos hoje existentes não se esgotem ou tornem-se inócuos.  
(...)  
Com a isso, a noção e o conceito de desenvolvimento, formados num 
Estado de concepção liberal, alteraram-se, porquanto não mais 
encontravam guarida na sociedade moderna. Passou-se a reclamar 
um papel ativo do estado no socorro dos valores ambientais, 
conferindo outra noção ao conceito de desenvolvimento. A proteção 
do meio ambiente e o fenômeno desenvolvimentista (sendo 
composto pela livre iniciativa) passaram a fazer parte de um objetivo 
comum, pressupondo "a convergência de objetivos das políticas de 
desenvolvimento econômico, social e cultural e de proteção 
ambiental (2009, p. 27). 
 

Percebe-se, desta forma, que o paradigma do desenvolvimento sustentável 

transmite aspectos que vão muito além da questão econômica. A evolução da 

sociedade nos últimos anos gerou uma tomada de consciência da importância da 

preservação do meio ambiente aliada qualidade de vida da população. Nesse 

contexto de percepções é que nasce a compreensão de sustentabilidade pautada na 

prudência ecológica e no desenvolvimento social e econômico.  

 

2.2 DELIMITAÇÃO CONCEITUAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA  
 

 

Conforme preceitua Hely Lopes de 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 (2008, p. 274). 
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A atual Carta Magna enunciou como norma-regra a obrigatoriedade da 

licitação em seu artigo 37, XXI. Este artigo informa que a exceção dos casos 

previstos em lei, as contratações públicas, entendidas como obras, serviços, 

compras e alienações pelo poder público, serão realizadas mediante processo de 

licitação pública que assegure iguais condições a todos os concorrentes.  

Visando garantir a observância de princípios que regem o ordenamento 

jurídico brasileiro, precipuamente os relacionados à gestão da administração pública, 

esculpidos no caput do artigo 37 da vigente Carta Magna, o Estado não deixou a 

livre arbítrio do administrador público, a tarefa de realizar as contratações de que 

necessita. Assim sendo, ao instituto da licitação pública, regulado pela 8666/1993 

(Estatuto geral das licitações) coube estabelecer os critérios e as formalidades a 

serem observadas quando da realização de contrações públicas.  

O conceito proposto por José dos Santos Carvalho Filho tem maior enfoque 

nos objetivos do procedimento:  

Podemos conceituar licitação como o procedimento administrativo 
vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública e 
aqueles por ela controlados 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 (2009, p. 226). 

 

Em recente alteração do artigo 3° da Lei Geral de Licitações provocada pela 

Lei Federal nº 12.349/2010, acrescentou-se uma nova finalidade ao procedimento 

licitatório (FILHO, 2009, p. 226), o desenvolvimento sustentável:  

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifo nosso).  
 

Com essa alteração, o legislador objetivou adequar o processo de 

contratações públicas a sustentabilidade ambiental criando o instituto das licitações 

públicas verdes, que serão conceituadas no subtópico seguinte. 
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2.3 CONCEITO DE LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS  
 

 

Licitações Sustentáveis, Compras Públicas Conscientes, Aquisições 

governamentais verdes ou ecoaquisições são sinônimos para o procedimento 

licitatório com a observância do princípio do desenvolvimento sustentável.  

Para Rosa Maria Meneguzzi (2011, p.21), licitações sustentáveis seriam 

aquelas que levariam em conta a sustentabilidade ambiental dos produtos e 

processos a elas relativos. Seria a administração pública contratar (comprar, locar, 

tomar serviços), adequando-se ao que se chama de consumo sustentável.  

As ecoaquisições visam à integração de critérios econômicos, sociais e 

ambientais aos estágios previstos do processo previstos na Lei 8.666/93. A escolha 

da proposta mais vantajosa leva em consideração o maior benefício ao meio 

ambiente e a sociedade, com base no interesse da coletividade e na promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

A compra ambientalmente amigável pode ser considerada forte instrumento 

para a promoção da preservação do meio ambiente. O Estado, com seu grande 

potencial aquisitivo, deve atuar visando o estímulo ao consumo economicamente 

responsável. 

 

2.4 PRINCÍPIOS CONEXOS COM AS COMPRAS PÚBICAS VERDES  
 

 

A lei de licitações e contratos configura-se como uma lei procedimental 

determinando a competência e a modo de agir dos agentes públicos na contratação 

de serviços e na aquisição de bens. Com a alteração de seu artigo 3° pela Lei 

12.349/2010, o desenvolvimento sustentável passou a ser um princípio norteador 

das compras públicas, entretanto, uma série de outros princípios do ordenamento 

jurídico brasileiro, fundamentam o instituto, conforme veremos a seguir.  

 

2.4.1 Princípio do Desenvolvimento Sustentável  
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A Constituição Federal de 1988, conhecida também como Constituição 

cidadã, transmite em seu em seu conteúdo, principalmente em seus artigos 225, 

caput e 170, VI, preocupação com a preservação ambiental e com a qualidade de 

vida da população, consagrando, por meio do pacto intergeracional, o princípio do 

desenvolvimento nacional sustentável.  

Édis Millaré afirma ser este um princípio que vincula o Estado a conciliar o 

crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental em diversos aspectos:  

Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar 
os problemas ambientais dentro de um processo contínuo de 
planejamento, atendendo-se adequadamente às exigências de 
ambos e observando-se as suas inter-relações particulares a cada 
contexto sociocultural, político, econômico e ecológico dentro de uma 
dimensão tempo/espaço. Em outras palavras, isto significa dizer que 
a política ambiente não deve constituir em obstáculo ao 
desenvolvimento, mas sim em um de seus instrumentos, ao propiciar 
a gestão racional dos recursos naturais, os quais constituem a sua 
base material (2001, p. 25).  

 

Para Paulo de Bessa Antunes o princípio ora discutido identifica o equilíbrio 

socioambiental. Ensina que devem ser sopesadas todas as implicações de uma 

intervenção no meio ambiente, buscando-se adotar a solução que melhor concilie 

um resultado globalmente positivo (2005, p. 37).  

Assim, para este autor, os aplicadores das políticas ambientais devem avaliar 

as consequências de suas medidas, analisando a utilidade para a comunidade e os 

impactos dessas medidas aos ecossistemas e à vida humana. 

O administrador público tem por obrigação, imposta pelo Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, observar a sustentabilidade em sua gestão administrativa. Nesse 

sentindo, não pode mais o Estado pregar a política de crescimento a qualquer custo, 

devendo, por meio de prestações positivas, garantir a proteção socioambiental 

aliada ao desenvolvimento econômico.  

As licitações sustentáveis ganham destaque a partir do momento que se 

percebe poder/dever do Estado de agir positivamente visando alcançar a 

sustentabilidade ambiental. Ora, se o artigo 3°, II da vigente Carta Magna prega 

como um dos objetivos da República o desenvolvimento nacional e o caput do artigo 

225 do mesmo diploma impõe ao poder público o dever de preservar e defender o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, é certo que o desenvolvimento da nação 

deve se compatibilizar com a conservação ambiental. 

 



15 

 

 

2.4.2 Princípio da Legalidade  
 
 

O princípio da legalidade encontra-se previsto tanto no artigo 37, caput da 

vigente Carta Magna, quanto no artigo 3° da Lei 8666/93. Segundo Carvalho Filho, o 

princípio em cheque:  

Impõe, principalmente, que o administrador observe as regras que a 
lei traçou para o procedimento. É a aplicação do devido processo 
legal, segundo o qual se exige que a administração escolha a 
modalidade certa; que seja bem clara quanto aos critérios seletivos; 
que só deixe de realizar a licitação nos casos permitidos na lei; que 
verifique, com cuidado, os requisitos de habilitação dos candidatos, 
e, enfim, que se disponha a alcançar os objetivos colimados, 
seguindo os passos dos mandamentos legais (2009, p. 264).  

 

Celso Antônio Bandeira de Mello informa que, de fato, a condução de um 

procedimento licitatório, importa em uma atividade duplamente vinculada ao 

administrador público, que deve observar tanto a Lei Geral de Licitações quanto o 

instrumento convocatório (edital ou carta-convite). Entretanto, existe espaço para a 

discricionariedade do administrador, quando tratamos do mérito administrativo nas 

licitações (2010, p. 965).  

O mérito administrativo aplica-se a fase interna da licitação, onde se define e 

especifica o objeto do contrato, o prazo de entrega, as condições de pagamento e 

execução. Nestas ocasiões, há o juízo de conveniência e oportunidade do 

administrador, a quem cabe avaliar, segundo o interesse da administração pública, 

os limites do contrato. Coaduna com esse entendimento Marçal Justen Filho:  

É evidente que seria inviável transformar o procedimento licitatório, 
desde a fase interna, numa atividade integralmente vinculada à lei. 
Isso acarretaria a necessidade de uma lei disciplinando cada 
licitação. A estrita e absoluta legalidade tornaria inviável o 
aperfeiçoamento da contratação administrativa. (...) Por isso, a lei 
ressalva autonomia para a administração definir as condições da 
contratação administrativa (2005, p. 48). 
 

O artigo 12 da Lei 8666/93 estabelece uma série de requisitos que deverão 

ser observados quando da elaboração do projeto básico e do projeto executivo do 

procedimento licitatório. Nos incisos II e VII do mencionado artigo, estabelecem ser 

de observância obrigatória, a necessidade da inclusão de critérios que resguardem o 

interesse público e a preocupação com os impactos ambientais que podem ser 

gerados com a obra ou o serviço a ser contratado:  
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Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e 
serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos:  
(...)  
II - funcionalidade e adequação ao interesse público;  
(...)  
VII - impacto ambiental.  
 

Além disso, o legislador brasileiro, em uma série de outras oportunidades 

revelou a sua preocupação em vincular, por meio de lei, a proteção ambiental no 

contexto das contrações públicas. É o caso, por exemplo, da Lei 12.187/2009, que 

institui a Política Nacional sobre Mudanças no Clima (PNMC), da Lei Federal 

12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e do decreto 

executivo 7.746/2012 que regulamentou o artigo 3° da Lei Geral de Licitações e 

Contratos. Todo esse arcabouço legal será amplamente analisado no próximo 

capítulo, quando tratarmos dos fundamentos jurídicos das licitações sustentáveis.  

Percebe-se, desta feita, que o administrador público guarda a 

discricionariedade necessária para definir o objeto e os requisitos do procedimento, 

entretanto, essa discricionariedade se limita a critérios mínimos estabelecidos em lei 

no que diz respeito sustentabilidade e proteção ambiental. Ou seja, o administrador 

público se vincula aos requisitos estabelecidos na lei e, caso não os observe, atuará 

sob pena de ferir a legalidade do certame.  

 

 

2.4.3 Princípio da Isonomia  
 

 

O princípio da isonomia foi elevado a status constitucional, como uma 

garantia fundamental prevista no artigo 5°. Entende-se por este princípio que a 

Administração deve tratar de forma igualitária aqueles que se encontrem em uma 

situação jurídica equivalente.  

No que diz respeito ao procedimento licitatório, coube ao artigo 37, XXI da 

nossa Carta Maior estabelecer que as aquisições públicas devem assegurar iguais 

condições a todos os licitantes.  

Segundo Hely Lopes de Meirelles, o princípio visa evitar o favorecimento ou a 

discriminação entre os concorrentes:  

A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo de discriminação 
entre os participantes do certame, quer através de cláusulas que, no 
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edital ou convite, favoreçam uns em detrimento de outros, quer 
mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os 
desiguais (2008, p. 277). 

 

Concordando com esse entendimento, Marçal Justen Filho (2005) informa 

que a intenção do princípio seria garantir a igualdade de concorrência, evitando 

discriminações arbitrárias pautadas por preferências pessoais ou subjetivas do 

administrador público. Constata, portanto que pode haver discriminações positivas, 

desde que razoáveis, a fim de garantir a competitividade do certame, pautando-se, 

portanto, nos princípios administrativos e no interesse público:  

O ato convocatório somente pode conter discriminações que se 
refiram à “proposta vantajosa”. Quando define o “objeto da licitação”, 
estabelece concomitantemente os limites para qualquer 
discriminação. Assim, o ato convocatório viola o princípio da 
isonomia quando: a) estabelece exigência desnecessária e que não 
envolve vantagem para a Administração; impõe requisitos 
desproporcionais com a necessidade da futura contratação; d) adota 
discriminação ofensiva a valores constitucionais ou legais (JUSTEN, 
2005, p. 45).  
 

Assim, quando a administração pública vincula o edital, prevendo a 

contratação de produtos ou serviços ecologicamente corretos, o fundamento de 

validade desta exigência é a busca pelo equilíbrio sustentável consagrado no artigo 

3° Lei Geral de Licitações e respaldado pela Constituição Federal vigente. Ora, se o 

meio ambiente deve ser preservado para as presentes e futuras gerações, somente 

com a sua conservação e proteção é que se chegará a este objetivo. Logo, 

instrumento convocatório que se utilize de critérios socioambientais para a escolha 

de bens, obras ou serviços encontra suporte no ordenamento jurídico brasileiro, não 

ferindo a igualdade ente os competidores.  

2.4.4 Princípio da Competitividade  
 

 

Muito se questiona a respeito da inclusão de requisitos ecológicos nos editais 

licitatórios. Estariam os princípios da competitividade e da concorrência, 

comprometidos, tendo em vista que ao excluir do certame empresas que não se 

adequaram aos padrões de sustentabilidade ambiental, tais exigências poderiam 

restringir a competição? 
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O artigo 3°, parágrafo 1° da Lei 8.666/1993 veda a inclusão de cláusulas ou 

condições, nos editais de licitação, que se mostrem desproporcionais ou que 

possam comprometer o caráter competitivo do procedimento:  

Art. 3º (...) § 1º É vedado aos agentes públicos:  
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12deste artigo e no art. 
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;  
 

Para Carvalho Filho (2012, p. 245), o princípio da competitividade estampado 

no supramencionado artigo, visa garantir a ampla participação no procedimento, a 

fim de que se assegure a vitória da melhor proposta:  

Significa que a Administração não pode criar medidas ou adotar 
regras que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo da licitação. Em outras palavras, deve o procedimento 
possibilitar a disputa e o confronto entre os licitantes, pra que a 
seleção se faça da melhor forma possível.  
 

Desta forma, o procedimento licitatório deve promover a confrontação de 

ofertas entre os licitantes para que a Administração Pública possa escolher aquela 

que melhor atenda a seus interesses. O doutrinador afirma ainda que sem o caráter 

competitivo, o princípio da igualdade restaria frustrado, já que alguns competidores 

se beneficiariam à custa do prejuízo de outros (CARVALHO FILHO, 2012).  

Interessante observar que o fato de as licitações públicas serem abertas a 

ampla concorrência interessada no objeto do procedimento, não implica que 

qualquer um pode contratar com o poder público. Há uma série de requisitos a 

serem preenchidos para que se possa disputar a licitação, como por exemplo, a 

solvência econômica, regularidade fiscal e a aptidão técnica para realização do 

contrato.  

Assim, é natural se restringir o alcance do procedimento, sem que isso 

configure qualquer afronta à igualdade ou à livre concorrência, desde que 

observados requisitos razoáveis a delimitação do objeto do futuro contrato a ser 

firmado com o poder público.  

Para Marçal Justen Filho (2009, p. 80),  

o que se veda, na verdade é a adoção de exigências que se mostrem 
inadequadas ou desnecessárias, cuja previsão seja orientada para 
beneficiar interesses de particulares, de forma que, caso as 
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restrições se mostrarem adequadas a atender ao interesse público, 
não haverá qualquer irregularidade.  
 

Conforme já mencionado, a atual Constituição Federal Brasileira consagrou a 

proteção ao meio ambiente como um dos pressupostos para a qualidade de vida 

humana. Ora, sendo assim, é de interesse geral da coletividade que se preserve os 

recursos naturais, tendo o poder público a obrigação de fiscalizar e implementar 

políticas de conservação ambiental.  

Nesse contexto, cabe a observância, nas contratações públicas, de requisitos 

que aprimorem o cuidado com o meio ambiente, que estabeleçam exigências para a 

sua proteção e o seu melhor aproveitamento, sem que haja o comprometimento ou a 

redução da ampla competitividade, afinal de contas o que se busca é o cumprimento 

das finalidades públicas.  

Interessa elucidar que, de fato, toda restrição se caracteriza como limitadora 

da competitividade, mas isso não necessariamente importará na sua ilegalidade. 

Para que seja declarada ilegal é indispensável que haja um descompasso entre a 

real necessidade ou interesse do poder público e a exigência por ele imposta, não 

havendo pertinência entre ambos, a cláusula ter-se-á por abusiva, devendo ser 

desconsiderada.  

 

2.4.5 Princípio da Supremacia do Interesse Público  
 

 

Carvalho Filho (2012), ao tratar deste princípio, afirma que as atividades 

administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade, de 

forma que, mesmo quando age com vistas em algum interesse estatal imediato, o 

fim último de sua atuação deve voltar-se para o interesse público.  

Tal princípio garante à Administração Pública, por meio de lei, a tutela dos 

interesses das coletividades, considerados mais relevantes do que os individuais. 

Isso porque os interesses do grupo devem prevalecer sobre os dos indivíduos que o 

compõe. Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p.93)  ensina que:  

 
O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é o 
princípio geral do direito inerente a qualquer sociedade. É a própria 
condição da sua existência. Assim, não se radica e dispositivo 
específico algum da Constituição, ainda que inúmeros aludam ou 



20 

 

 

impliquem manifestações concretas dele, como, por exemplo, os 
princípios da função social da propriedade, da defesa do consumidor 
ou do meio ambiente (art.170, III,V e VI), ou tantos outros. Afinal, o 
princípio em causa é um pressuposto lógico do convívio social. 

 
 

Este princípio encontra limites na própria Constituição Federal, não sendo 

mais possível vislumbrar a atuação estatal dissociada dos direitos ou dos objetivos 

fundamentais elencados nesta. Se não estiver presente o interesse público, a 

atuação estatal estará inquinada de desvio de finalidade.  

No contexto das licitações verdes, este princípio concede o poder-dever da 

Administração efetivar o interesse público com base no desenvolvimento sustentável 

previsto na Carta Maior, garantindo, assim, o compromisso do Estado com a 

sustentabilidade ambiental. 

 

2.4.6 Princípio da Proporcionalidade  
 

 

Este princípio visa equilibrar os direitos individuais e os interesses da 

coletividade, garantindo que a administração aja de forma razoável, assegurando 

que os meios utilizados guardem compatibilidade com os fins almejados.  

Segundo Dirley da Cunha Júnior (2009, p. 50), o princípio da 

proporcionalidade:  

(...) é um importante princípio constitucional que limita a atuação e a 
discricionariedade dos poderes públicos e, em especial, veda que a 
Administração Pública aja com excesso ou valendo-se de atos 
inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.  
 

Willis Santiago Guerra Filho (1989) informa que segundo a doutrina alemã, 

para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-

se de tríplice fundamento: 1) adequação, significando que o meio empregado na 

atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2) exigibilidade, porque a conduta 

deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso 

para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa menor prejuízo 

possível aos indivíduos; 3) proporcionalidade em sentido estrito, quando as 

vantagens a serem conquistadas, superarem as desvantagens.  
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Em se tratando de ecoaquisições, respeita-se o subprincípio da adequação 

quando se atende ao interesse público e as determinações legais. Devido alterações 

legislativas recentes, que serão aprofundadas no próximo capítulo, o critério da 

sustentabilidade tornou-se fator vinculante nas compras públicas. Desta forma, o 

procedimento licitatório deverá priorizar produtos que utilizem técnicas e materiais 

ecologicamente corretos.  

O pressuposto da necessidade, que a primeira vista pode parecer dissonante 

com as licitações verdes, é de fundamental importância no procedimento. Impõe ao 

Estado que, dentre as alternativas possíveis, escolha aquela que se revele menos 

onerosa. Entretanto, menor onerosidade não significa menor preço. Deve-se avaliar 

a vantajosidade da proposta levando-se em consideração aspectos como o ciclo de 

vida do produto e os benefícios sociais, econômicos e ambientais, não somente o 

aspecto financeiro.  

A proporcionalidade em sentido estrito seria justamente a procura pela oferta 

que, em seu conjunto, maiores vantagens traria para a administração pública, 

guardando, assim, intima relação com a própria noção de licitação pública. 
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3. FUNDAMENTOS DAS ECOAQUISIÇÕES  
 

Convém tratar dos fundamentos de validade do instituto. As licitações 

sustentáveis, para existirem, precisam ser embasadas, demonstrando-se quais as 

vantagens e as necessidades de sua aplicação.  

Imprescindível se faz também estabelecer os fundamentos jurídicos das 

compras públicas conscientes. Desta forma, dissertar-se-á a respeito do alicerce 

constitucional e comentar-se-á, de forma sucinta, a respeito da legislação 

infraconstitucional que guarda pertinência com o tema abordado.  

 

3.1 CONSCIÊNCIA DA ESGOTABILIDADE DOS RECURSOS NATURAIS  
 

 

Segundo a WWF-Brasil, organização nacional que integra a Rede WWF, uma 

das maiores organizações de conservação da natureza no mundo, desde o final dos 

anos 1970 a demanda da população mundial por recursos naturais é maior do que a 

capacidade do planeta em renová-los. De acordo com pesquisa realizada pela 

organização, atualmente, estamos utilizando cerca de 50% a mais do que o que 

temos disponível em recursos naturais, ou seja, precisaríamos de um planeta e meio 

para sustentar nosso estilo de vida atual36. Pode-se dizer que a atual forma de 

exploração da natureza, gera o esgotamento dos recursos naturais mais rápido do 

que sua capacidade de renovação, fato que, num futuro não muito distante, 

provocará uma profunda crise socioambiental e uma disputa internacional por 

recursos básicos.  

Convém informar que o ponto crucial na luta contra o consumismo 

exacerbado, não apenas para a Administração Pública, mas por toda a coletividade, 

é justamente a diminuição consumo. Assim, visando este fim, no contexto de 

compras públicas, cabe uma análise da real necessidade da aquisição de produtos, 

bens e serviços afim de que se elimine aqueles considerados supérfluos. O 

consumo sustentável se opõe ao consumismo e se volta para cuidados do 

consumidor em adquirir produtos que sejam fundamentais para atender a suas 

necessidades.  
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Tomando por base o conceito de Francisco José da Costa (2016, p. 01), o 

consumo sustentável ocorre quando:  

(...) o consumidor busca o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e 
a sustentabilidade do planeta, partindo do pressuposto de que a 
sustentabilidade implica em um modelo que tenha viabilidade 
econômica, que seja ambientalmente correto e que seja socialmente 
justo.  
 

O poder público além de assumir o papel de grande incentivador do mercado, 

deve pautar sua atuação como um exemplo a ser seguido pelos demais 

consumidores. De acordo com o livro “Compra Sustentável: a força do consumo 

público e empresarial para uma economia inclusiva”, elaborado pela ECLEI – 

Governos Locais pela Sustentabilidade, em parceria com a FGV, os instrumentos de 

políticas públicas devem pautar-se, no âmbito da sustentabilidade, de acordo com 

três objetivos centrais:  

• Elevar a consciência dos consumidores, fornecendo aos 
compradores institucionais e aos consumidores individuais as 
informações necessárias para aumentar o seu conhecimento e 
interesse na tomada de decisão rumo a um consumo mais 
sustentável;  
• Facilitar o consumo sustentável, criando um ambiente no qual a 
atividade de consumo se torne menos impactante sem a 
necessidade de adição de um esforço ou custo considerável para os 
compradores. A compra sustentável poderá, assim, compor o dia a 
dia do consumidor;  
• Esverdear (ou embeber de sustentabilidade) os mercados, 
influenciando a disponibilidade de produtos e serviços sustentáveis 
com preços acessíveis38.  
Essas três dimensões estariam ligadas e, se bem conduzidas, 
trariam mudanças efetivas nos padrões de compras e do consumo 
em geral.  
 

O Ordenamento Jurídico Brasileiro, tem se mostrado em consonância com o 

princípio da sustentabilidade, no que diz respeito às licitações públicas. A inclusão 

de critérios socioambientais como requisitos de habilitação de participantes ou a 

preferência por produtos ou bens ecologicamente corretos se mostra um grande 

passo dado pelo Poder Público decorrente da tomada de consciência da 

esgotabilidade dos recursos.  
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3.2 PODER DE COMPRA ESTATAL COMO PRESSUPOSTO DO INSTITUTO  
 

 

O poder da compra pública revela-se de grande importância quando se trata 

de sustentabilidade ambiental. Isto porque as aquisições públicas repercutem de 

forma direta no meio ambiente. Ora, os produtos, serviços e obras utilizam-se de 

matéria-prima retirada da natureza para a sua execução.  

A relação de consumo entre a Administração Pública e o fornecedor não pode 

ser encarada como a relação entre fornecedor e consumidor comum. Isto porque a 

Administração Pública possui notável Poder de Compra, algo em torno de 10% a 

15% do PIB.  

Nesse contexto, busca-se aliar aquisições governamentais que considerem 

fatores sociais e ambientais juntamente com fatores financeiros nas tomadas de 

decisão de compras. Objetiva-se um olhar para além dos tradicionais parâmetros 

econômicos como preço, prazo e qualidade.  

O poder público deve atuar de modo a transformar os atuais padrões 

produtivos e as formas de se comprar e consumir já arraigadas pela sociedade. Para 

isso, deve promover estilos de vida e comportamentos mais sustentáveis, 

remodelando a sua própria infraestrutura e elaborando normas que fomentem a 

preservação ambiental. Deve posicionar-se, desta forma, como um modelo social a 

ser seguido, observando nas licitações verdes um exemplo a ser copiado pela 

iniciativa privada.  

 

 

3.3 ECONOMICIDADE E PERSPECTIVA DO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS  
 

 

 

A avaliação da oferta mais vantajosa para o interesse público analisando 

única e exclusivamente o menor valor perde espaço frente às alterações legislativas 

recentes, em que se prevê a adequação do procedimento licitatório a preocupação 

eco-sustentável do objeto do contrato.  

É fundamental notar que a Administração Pública não visa lucros, mas sim à 

satisfação geral da coletividade. Desta forma, contratar um produto ou um serviço 

que seja mais caro, mas que impacte em menor grau o meio ambiente, em princípio, 
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não deve ser visto como violação ou irregularidade do procedimento licitatório, mas 

sim como atendimento aos princípios do desenvolvimento sustentável e do interesse 

público.  

Nesse contexto, a melhor proposta para o poder público deve ser analisada 

de acordo com os custos e os benefícios do contrato, considerando-se aspectos que 

observem a natureza econômica, social e ambiental do produto ou serviço, 

comportando ainda a preocupação com a sua manutenção, com o aproveitamento 

de bens e resíduos derivados e ainda com a sua depreciação econômica, 

exatamente como prevê o artigo 4º, III, da Lei 12.462/11, que trata do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas:  

Art. 4o Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão 
observadas as seguintes diretrizes:  
(...)  
III - busca da maior vantagem para a administração pública, 
considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza 
econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, 
ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação 
econômica e a outros fatores de igual relevância;  
 

No já citado livro “Compra Sustentável: a força do consumo público e 

empresarial para uma economia inclusiva”, elaborado pela ECLEI – Governos Locais 

pela Sustentabilidade em parceria com a FGV, afirma-se que a introdução do 

“pensamento de ciclo de vida” do produto seria o primeiro passo para uma gestão 

mais sustentável. Esta preocupação analisa os gastos indiretos do produto como a 

imagem da empresa, custos de manutenção ou descarte do produto, baixa 

durabilidade e substituição do produto:  

A ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) é uma ferramenta que ajuda a 
identificar os impactos ambientais de um produto (bens e serviços) 
ao longo da sua vida. Permite conhecer melhor pontos fortes e fracos 
para a tomada de decisão. O método quantifica todo o consumo de 
materiais e energia desde a extração de recursos naturais, passando 
por toda a cadeia de transformação do produto, pelo seu uso e 
reciclagem, terminando no descarte (BETIOL, 2012,p. 50)  
 

A Lei Federal n.º 12.305/2010, que trata da Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos, ao definir o ciclo de vida dos produtos informa que:  

Art. 3º: Para efeitos desta lei, entende-se por:  
(...)  
IV – ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o 
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e 
insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;  
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Assim sendo, cabe a administração pública, por expressa disposição 

legislativa, analisar as ofertas, não apenas com base nas vantagens imediatas que a 

compra pode proporcionar, mas também visando os custos econômicos e 

ambientais a longo prazo.  

 

3.4 FUNDAMENTOS DAS COMPRAS PÚBLICAS VERDES NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO: PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DADA AO MEIO 
AMBIENTE  
 

 

O artigo 23,VI da vigente Constituição Federal estabelece ser de competência 

comum dos entes federativos a proteção ao meio ambiente e o combate a poluição 

em qualquer de suas formas.  

Confirmando a linha do cuidado geral estabelecida pela Constituição Federal, 

o art. 225, caput e seu §1° da CRFB/88 estabelecem que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à toda 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, garantindo ainda, instrumentos que 

assegurem esse direito, senão vejamos: 

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.  
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público:  
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético;  
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção;  
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;  
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

 

Bruno Novaes de Borborema (2011) informa que a jurisprudência pátria tem 

se posicionado, em reiteradas decisões, segundo o entendimento da superioridade 

do valor ambiental. O autor dá como referência a Medida Cautelar em Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n° 3.540/DF, realizada em 01/09/2005, em que se discutia a 

constitucionalidade do art. 4°, caput e §§1° a 7° do Código Florestal (Lei n° 

4.771/65), na redação dada pela Medida Provisória n° 2.166-67/2001.  

Nessa Decisão, o Ministro Celso de Melo afirmou que o princípio do 

desenvolvimento sustentável representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre 

as exigências da economia e as da ecologia, entendimento que foi adotado pelo 

plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Qualificou ainda o Ministro o direito a 

preservação do meio ambiente como um dos direitos fundamentais mais 

significativos da ordem brasileira, devendo servir como um limite frente às exigências 

da economia: 

(...) A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 
3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE 
DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE 
OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA 
ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio do 
desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter 
eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em 
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro 
e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as 
exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no 
entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente 
situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a 
uma condição inafastável, cuja observância não comprometa 
nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos 
direitos fundamentais: o direito à preservação do meio 
ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das 
pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras 
gerações. (...)(ADI 3540 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, 
Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 
EMENTA VOL-02219-03 PP-00528) . (grifo nosso) 

 

José Afonso da Silva, tratando do mesmo assunto, qual seja, sustentabilidade 

ambiental e desenvolvimento econômico, admite que a Emenda Constitucional 

42/2003 conferiu um tratamento especial ao meio ambiente no contexto da ordem 

econômica ao modificar o artigo 170, VI da Constituição Federal:  
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Relevante é o artigo 170, VI que reputa a defesa do meio ambiente 
como um dos princípios da ordem econômica, o que envolve a 
consideração de que toda atividade econômica só pode desenvolver-
se legitimamente enquanto atende a tal princípio, entre os demais 
relacionados no mesmo art. 170, convocando, caso de 
inatendimento, a aplicação da responsabilidade da empresa e de 
deus dirigentes, na forma prevista no artigo 173, § 5° (SILVA, 2011, 
p, 50).  
 

Assim, percebe-se que a preocupação com a questão ambiental encontra-se 

arraigada ao longo da Carta da República, impondo ao Poder Público o ônus de aliar 

o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente. 

 

3.5 FUNDAMENTOS DAS COMPRAS PÚBLICAS VERDES NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO: LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL  
 

 

A Constituição Federal de 1988, conforme dissertado anteriormente, 

consagrou a sustentabilidade ambiental em diversos dispositivos constitucionais 

tornando a preocupação com o meio ambiente um paradigma da ordem jurídica 

brasileira.  

Entretanto, antes mesmo da promulgação da nossa atual Constituição 

Democrática, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), n° 6.938 de 31 

de agosto de 1981 concedeu maior autonomia científica ao Direito Ambiental 

Brasileiro. Esta lei estabeleceu princípios e objetivos que visam compatibilizar o 

desenvolvimento econômico e social e o equilíbrio ecológico:  

Art. 2º A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana.  
(...)  
Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico;  
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental 
relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos 
interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios;  
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade 
ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos 
ambientais;  
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IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais 
orientadas para o uso racional de recursos ambientais;  
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à 
divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma 
consciência pública sobre a necessidade de preservação da 
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;  
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas 
à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo 
para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;  
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. (grifo nosso)  
 

De acordo com Lucivaldo Vasconcelos Barros (2007) a partir desta lei, o 

meio-ambiente passa a ser protegido em todas as suas formas, pois pela primeira 

vez, no plano legislativo brasileiro, este passa a ser conceituado de forma ampla, 

como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química 

e biológica.  

Interessante notar ainda que o parágrafo único do artigo 5° desta norma 

estabelece que as atividades empresariais públicas e privadas deverão ser 

exercidas de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. Logo, o 

administrador público se mostra vinculado atender os objetivos elencados na lei 

quanto exerce atividades empresariais, como contratações públicas, ligadas ao 

interesse público ou a necessidades da administração.  

Ainda tratando da ordem infraconstitucional, a Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009, instituidora da Política Nacional sobre Mudanças do Clima, 

orienta as licitações e contratações públicas, estabelecendo critérios de preferência 

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

naturais, bem como as que reduzam a emissão de gases de efeito estufa e de 

resíduos:  

Art. 6° São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do 
Clima:  
(...) XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que 
estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, que 
contribuam para a redução de emissões e remoções de gases 
de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o 
estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e 
concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-
privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para 
exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as 
propostas que propiciem maior economia de energia, água e 
outros recursos naturais e redução da emissão de gases de 
efeito estufa e de resíduos”.(Grifo Nosso)  
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Acerca da referida Lei, Maria Augusta Soares de Oliveira Ferreira (2011, p. 

119) consigna que:  

(...) o entendimento de que a preferência nas licitações decorrentes 
desse texto legal, acima transcrito, não se limita às propostas com 
reflexos restritos à questão climática – e isto nem seria possível em 
termos de ciências ambientais –, pois o legislador, além de relacionar 
produtos que propiciem “maior economia de energia, água”, após 
acrescentou “e outros recursos naturais”, para em seguida dizer da 
redução de gases de efeito estufa e ampliar para “redução de 
emissões de resíduos”, de modo bastante amplo.  
 

O que se observa, a respeito desta lei, é justamente um tratamento 

diferenciado a propostas que garantam a economicidade dos recursos naturais 

tendo em vista que o meio ambiente seria um sistema interligado e a sua 

preservação irá contribuir para o melhoramento da questão climática. 

A Lei 12.305/2010, que regula a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

estabelece como um de seus princípios, a ecoeficiência entendendo que um menor 

impacto socioambiental seria alcançado mediante o consumo consciente. Dentre os 

seus objetivos, elencados no artigo 7°, há pretensão de priorizar aquisições 

governamentais que utilizem produtos reciclados ou recicláveis e para a contratação 

de bens, serviços e obras, de forma a compatibilizar o consumo social e 

ambientalmente responsável:  

Art. 6° São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
(...)  
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o 
fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados 
que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de 
vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 
naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta;  
Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
(...)  
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, 
para: a) produtos reciclados e recicláveis;  
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis 
com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 
(grifo nosso)  
 

Outro aspecto levantado pela lei foi justamente a responsabilidade do poder 

público pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política 

prevista na norma. Tal responsabilidade engloba, a questão da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, assunto que já foi abordado nesta 

monografia, observe-se:  
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Art. 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada 
e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta 
Seção. (...) (Grifo nosso)  
 

O artigo 42 da referida lei estabelece o dever de atuação do Estado, como 

agente normativo e regulador da ordem econômica, de priorizar iniciativas que 

causem menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental. Maria Augusta 

Soares de Oliveira Ferreira (2011, p. 128), comenta o tema, informando que cabe ao 

governo fomentar práticas sustentáveis quando das contratações públicas:  

Ora, as iniciativas previstas no art. 42 são justamente aquelas que 
irão estimular a adoção, na cadeia produtiva e de consumo nacional, 
da coleta seletiva, reciclagem, logística reversa, gestão ambiental, 
além de outras medidas que darão suporte à sistemática inaugurada 
pela nova lei. Trata-se, então, mais uma vez do reconhecimento da 
capacidade de a Administração Pública estimular essas práticas 
usando o seu poder de compra, pela aquisição de produtos que 
as respeitem, ou seja, através das licitações sustentáveis54. 
(Grifo nosso)  
 

Mais recentemente, em 5 de agosto de 2011, houve a conversão da Medida 

Provisória nº 527/11 na Lei nº 12.462 que instituiu o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas (RDC). Essa lei tem aplicação exclusiva para contratações 

públicas para a realização da Copa das Confederações (2013), Copa do Mundo 

(2014) e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Em muitos de seus artigos, 

demonstra-se preocupação com a sustentabilidade das aquisições, por exemplo, em 

seu artigo 3° garante-se a observância do princípio do desenvolvimento sustentável, 

no artigo 7º, III, prevê-se a possibilidade de solicitar certificação ambiental nas 

licitações de aquisição de bens e ainda, o artigo 14, parágrafo único que permite a 

exigência, para habilitação do licitante, de requisitos de sustentabilidade.  

No âmbito da normatização infralegal revela-se importante mencionar a 

Instrução Normativa nº 01/10 (IN 01/10 – STLI/MPOG) publicada pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), em 20 de janeiro de 2010. Essa IN dispõe sobre os 

critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras pela Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 
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3.5.1 Da modificação do art. 3º da Lei 8.666/1993 pela Lei 12.349/2010  
 

 

 

A Lei 12.249/2010 modificou uma série leis do ordenamento jurídico brasileiro, 

são elas: 8.666/1993, 8.958/1994 e 10.973/2004. O ponto mais comentado das 

alterações, entretanto, pode ser identificado na nova redação do caput do art. 3º da 

Lei Federal n. 8.666/1993, que conferiu um novo objetivo a ser a ser alcançado pela 

Administração Pública em suas aquisições: a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável. Com esse novo objetivo, a licitação passou a ter o desafio de 

optar pela proposta mais vantajosa, respeitando a isonomia entre os licitantes e 

devendo ainda promover o desenvolvimento nacional sustentável.  

A aplicação do princípio do desenvolvimento sustentável a contratações 

públicas revela-se como um desafio a ser transposto pelo gestor público, isso 

porque trata-se de um conceito jurídico indeterminado. Segundo Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (2001, p. 97) esta expressão -conceito jurídico indeterminado - 

refere-se a preceitos que não contêm sentido preciso, objetivo e previamente 

determinado, mas que estão presentes nos vários ramos do direito. Esse tipo de 

expressão torna mais dificultosa a atuação do aplicador da norma na medida em que 

não estabelece os necessários parâmetros de controle e fiscalização de sua 

conduta, dando ampla margem de discricionariedade a este. Este Como exemplos 

dá as expressões “boa-fé”, “bem comum”, “conduta irrepreensível”, “notório saber”, 

tanto nas normas de direito privado, quanto naqueles de direito público.  

Conforme anteriormente mencionado, o conceito de desenvolvimento 

sustentável foi disseminado em 1987, por meio do documento intitulado “Nosso 

Futuro Comum”, também conhecido como Relatório Brundtland, elaborado pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das 

Nações Unidas (ONU). Segundo este documento, o desenvolvimento deve procurar 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Para isso busca-

se o razoável uso dos recursos da terra de forma a preservar as espécies e os 

habitats naturais.  

Ricardo Alexandre Sampaio trata do tema informando que a licitação pública, 

por ter como um de seus objetivos, o desenvolvimento sustentável, deverá atuar 

como fomentadora de políticas públicas sustentáveis, senão vejamos:  
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A atribuição de mais essa finalidade legal ao procedimento licitatório 
permitirá a edição de atos voltados à implementação de ações 
correlatas ao processo de contratação, principalmente medidas 
voltadas à celebração de contratações sustentáveis. Será esse o 
fundamento legal que legitimará a edição de atos infralegais com o 
objetivo de fazer constar nos editais exigências voltadas à 
sustentabilidade das contratações públicas. Ao inserir a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável como uma das finalidades 
legais da licitação, legitima-se, também, o uso do poder de compra 
do Estado como ferramenta voltada à difusão de políticas públicas. 
Com isso, mais do que apenas satisfazer as necessidades da 
Administração, o contrato administrativo também servirá como 
indutor de políticas públicas, em especial aquelas voltadas ao 
fomento e ao desenvolvimento de segmentos econômicos reputados 
estratégicos (SAMPAIO, 2016, online).  

 

Deste recorte, extrai-se que as licitações verdes caracterizam-se como formas 

de incentivo ao desenvolvimento ecologicamente equilibrado de segmentos 

econômicos. Em fato, cabe ao Estado dar efetividade aos valores consagrados na 

Carta Política de 1988 referente a proteção ambiental, sobretudo, os valores 

insculpidos no art. 170 e 225 dessa Carta.  

Por fim, percebe-se que a Lei 12.249 ao alterar o art. 3º da Lei 8.666/93 veio 

explicitar uma vinculação necessária aos critérios de sustentabilidade, nas licitações 

públicas, afastando, por conseguinte, qualquer eventual dúvida sobre a legalidade e 

legitimidade das licitações verdes. 

 

3.5.2 Decreto 7.746 de 5 de junho de 2012  
 

 

Conforme anteriormente dito, a Lei nº 12.349/10, que resultou da conversão 

da MP 405/10, introduziu alterações na redação do art. 3º da Lei nº 8.666/93 

ocasionando modificações nos objetivos das contratações públicas, atribuindo a 

licitação uma nova finalidade: promover o desenvolvimento sustentável.  

Para regulamentar essa mudança e estabelecer critérios, práticas e diretrizes 

para a promoção do novo objetivo fixado para as contratações realizadas pela 

Administração Pública federal, no dia 5 de junho de 2012 foi sancionado o Decreto 

nº 7.746.  

Prevê o artigo 2° do decreto:  

Art. 2o A administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e as empresas estatais dependentes poderão adquirir 
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bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de 
sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento 
convocatório, conforme o disposto neste Decreto.  
Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade 
deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter competitivo 
do certame. (grifo nosso)  

 

Segundo Ricardo Alexandre Sampaio (2016) a literalidade do dispositivo 

deixa claro que a adoção de critérios e práticas de sustentabilidade constituiria uma 

faculdade à Administração Pública, não devendo ser tratada como uma imposição 

legal a ser aplicada de forma absoluta, em todo e qualquer procedimento licitatório.  

Justifica o autor que a não obrigatoriedade da adoção de critérios 

sustentáveis nas compras públicas se fundamenta no uso do termo “poderão” do 

caput e no parágrafo único do referido artigo, que informa que a adoção desses 

critérios deverá ser justificada nos autos do instrumento convocatório, a fim de 

garantir a competitividade do certame. 

Os arts. 5º e 7º informam, respectivamente, que a administração pública 

poderá a exigir, na aquisição de bens, que estes sejam constituídos por material 

reciclado, atóxico ou biodegradável e na execução do contrato exigir critérios 

sustentáveis.  

O Decreto, do artigo 9° ao 14°, institui a Comissão Interministerial de 

Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, estabelecendo sua composição 

e seus objetivos. A comissão, vinculada à Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação, tem por finalidade propor a implementação de critérios, práticas e ações 

de logística sustentável no âmbito da administração pública federal, direta, 

autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes.  

É de salutar importância a chegada do decreto 7.746/12 a fim de concretizar a 

sustentabilidade nas compras públicas. Entretanto, nota-se certo 

descomprometimento do legislador em deixar a cargo do administrador a escolha de 

aplicar ou não critérios sustentáveis nas licitações públicas. Sabe-se que a 

elaboração de instrumentos convocatórios para contratações com base em critérios 

de sustentabilidade é um grande desafio para a administração pública, entretanto, 

esta não poderá se escusar da sua responsabilidade insculpida inciso IV do art. 170 

c/c art. 225 da CRFB/88. O poder Público deve desenvolver políticas públicas 

voltadas para o cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais, de 
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forma a garantir o uso responsável dos recursos públicos assegurando a proteção 

do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. 
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4. CRITÉRIOS SOCIOAMBIENTAIS  
 
 

O âmbito jurídico-normativo brasileiro, no que diz respeito a licitações públicas 

sustentáveis, mostra-se pouco objetivo quanto aos meios de se efetivar esse tipo de 

procedimento. Isso se dá por uma série de motivos, entre os quais: o fato do 

desenvolvimento sustentável tratar-se de um conceito indeterminado, a maior 

onerosidade do procedimento licitatório com a inclusão de critérios de 

sustentabilidade e a facultatividade que permeia a normatização nacional a respeito 

do tema.  

A fim de suprir lacunas legislativas e dar maior concretude as ecoaquisições, 

foram editados guias pela AGU/SP e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão que estabelecem orientações que garantem uma maior aplicabilidade a esse 

tipo de instituto.  

O presente capítulo, guarda um caráter técnico, espelhando-se nos 

mencionados guias, com o objetivo de orientar o gestor quanto ao momento da 

inclusão das cláusulas verdes e fornecendo exemplos de ferramentas que podem 

ser utilizadas para que se alcance a sustentabilidade nas licitações.  

 

 

4.1 MOMENTOS DA INCLUSÃO  
 

 

Muito se discute a respeito do momento adequado para a inclusão de critérios 

sustentáveis nas contratações realizadas pelo poder público. Seria na descrição do 

objeto do contrato ou a exigência de determinados requisitos na fase de habilitação.  

O Guia Prático de licitações sustentáveis, elaborado pela consultoria jurídica 

da União do estado de São Paulo (AGU), estabelece que na grande maioria dos 

casos, o cumprimento das normas ambientais é realizado a partir das seguintes 

providências:  

a) exigência de determinadas especificações técnicas na descrição 
do objeto da licitação (o produto deve possuir características 
especiais, ou estar registrado junto ao órgão ambiental competente; 
os serviços devem ser executados de forma específica; etc.);  
b) exigência de determinados requisitos de habilitação – sobretudo 
habilitação jurídica e qualificação técnica –, especialmente: registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ambiental 
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competente (art. 28, V, da Lei n° 8.666/93), registro ou inscrição na 
entidade profissional (art. 30, I), presença de membros da equipe 
técnica com dada formação profissional (art. 30, II, e parágrafos), 
atendimento a requisitos previstos em leis especiais (art. 30, IV), etc.  
c) imposição de obrigações à empresa contratada.  
 

Essas orientações se revelam de grande importância para a administração 

pública, pois funcionam um norte para o administrador que desconhece a 

importância da adoção de critérios verdes nas compras governamentais. A partir 

deste documento prático, se desenvolve o presente capítulo.  

 

4.1.1 Definição técnica do objeto a ser contratado  
 

 

Hely Lopes de Meirelles (2008) prescreve que o objeto da licitação é causa da 

realização do procedimento, ou seja, a obra, o serviço, a compra que será 

contratada com o particular. Informa ainda que a definição do objeto seria sua 

descrição com todos os dados necessários ao seu perfeito entendimento.  

É durante a fase preparatória (interna) da licitação, que o administrador 

público específica e detalha o objeto a ser contratado, definindo os critérios objetivos 

e os padrões de qualidade a serem observados. Nas aquisições de bens e serviços 

comuns, este documento é chamado de termo de referência e nas obras e serviços 

de engenharia os documentos são os projetos básico e executivo. 

O Decreto 7.746/12 que regulamenta o artigo 3° da Lei Federal 8.666/93 

estabelece em seu artigo 3° que os critérios e as práticas sustentáveis deverão ser 

veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da 

contratada69. E mais, prevê o mencionado decreto que as especificações contidas 

nos projetos básico e executivo de obras e serviços de engenharia devem observar 

os requisitos contidos no artigo 12 da Lei Geral de Licitações, proporcionando a 

economia da manutenção e operacionalização das edificações e a redução do 

consumo de energia.  

Outra orientação prevista no Decreto mencionado e também no artigo 7°, 

inciso XI da Lei Federal 12.305/2012 – que regula a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – é justamente a previsão de priorizar a aquisição de bens ecologicamente 

responsáveis, reciclados ou recicláveis, atóxicos ou biodegradáveis, além de outros 

critérios sustentáveis.  
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Nesse aspecto, interessante destacar ainda a preocupação da Lei Federal 

12.462/2011 que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, a ser 

aplicada as obras pertinentes aos eventos esportivos vindouros. Prevê esta lei que 

os impactos ambientais devem ser avaliados nas obras esportivas, devendo-se levar 

em consideração as condicionantes e compensações ambientais, protegendo-se o 

patrimônio cultural, histórico, arqueológico, assegurando a acessibilidade para 

pessoas com deficiência e ainda avaliando os impactos de vizinhança provocados 

pelas obras.  

A inserção de cláusulas ecologicamente corretas na descrição do objeto da 

contratação é um instrumento que se mostra eficaz para que se alcance a 

sustentabilidade almejada pela Administração Pública. Estabelecer preferências por 

bens ou serviços que preservem o meio-ambiente vincula o contratado a 

atender determinados requisitos a fim de que este possa participar do certame, 

proporcionando, desta forma, uma obrigação que garante o maior equilíbrio 

ambiental.  

Cabe analisar ainda as inovações trazidas pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01/2010, no que diz respeito à construção de prédios públicos e 

aquisição de bens para a Administração Pública Federal. Em seu artigo 4°, a 

Instrução estabelece critérios mínimos de sustentabilidade de uma edificação 

pública, informando que dever-se-á observar a economia da manutenção e 

operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água e ainda 

bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

No que diz respeito a aquisição de bens, o artigo 5° se mostrou tímido ao 

estabelecer quatro critérios genéricos, senão vejamos:  

Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, 
poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:  
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado,atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 
15448-2;  
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção 
de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de 
menor impacto ambiental em relação aos seus similares;  
III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que 
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; e  
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restrictionof 
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Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo 
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).  
 

É recorrente, em toda a legislação anteriormente mencionada, o uso do termo 

“poderá” ou “poderão”, estabelecendo o que seria uma discricionariedade do 

administrador quanto à adoção de requisitos de sustentabilidade na definição do 

objeto a ser contratado. Entretanto, a proteção do meio ambiente e o estímulo ao 

desenvolvimento sustentável são deveres de todos, inclusive dos entes públicos, 

não se afigurando correto a inteligência de que a Administração tenha apenas a 

faculdade de aderir ao princípio da sustentabilidade nas licitações. 

 

4.1.2 Critérios de sustentabilidade ambiental na fase de habilitação  
 

 

Conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho (2009), a fase de 

habilitação seria a verificação da aptidão do candidato para a futura contratação. 

Dessa forma, não caberia ao poder público contratante estabelecer exigências dos 

candidatos que extrapolem o estrito cumprimento do contrato.  

O artigo 27 da Lei 8.666/1993 informa que são cinco os aspectos que medem 

a habilitação dos concorrentes:  

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a:  
I - habilitação jurídica;  
II - qualificação técnica;  
III - qualificação econômico-financeira;  
IV – regularidade fiscal e trabalhista;  
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal.  
 

A própria Constituição Federal, em seu artigo 37, XXI, indica que o processo 

de licitação pública somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica que se mostrem indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.  

Apesar da ideia de taxatividade dos requisitos de habilitação para participação 

em licitações públicas, o contexto das alterações legislativas recentes impõe, em 

benefício da sustentabilidade, novas exigências aos possíveis licitantes. Esses 

requisitos, entretanto, devem ser pertinentes e não impor restrições injustificadas a 

participação no certame.  
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Segundo o Guia Prático de Licitações Sustentáveis da AGU/SP, o primeiro 

requisito a ser exigido em licitações sustentáveis é o contido no artigo 28, inciso V, 

da Lei n° 8.666/93. Prevê o artigo que para a prática de determinadas atividades, 

são necessárias autorizações em forma de decreto ou registro, a serem expedidas 

pelos órgãos competentes. O próprio Guia fornece exemplos:  

 
1) Inserir no EDITAL - item de habilitação jurídica da empresa:  
(...)  
x) Para o exercício de atividade que envolva produção, 
comercialização ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente do Estado, do Distrito Federal ou do Município, nos 
termos do artigo 4° da Lei n° 7.802, de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, 
e 37 a 42, do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata. 
a) Para o exercício de atividade de XXXX, classificada como 
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, 
conforme Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009: Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 
Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 
6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009, e legislação correlata (CSIPAI, 2012, p. 07). 

 

Os demais requisitos, de acordo com o Guia, estariam contido nos incisos I, II 

e IV do artigo 30 da Lei Geral de licitações:  

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;  
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos;  
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso.  
 

De fato, em se tratando de compras públicas que possam ocasionar 

significativos riscos ou impactos ambientais, é fundamental que Administração 

Pública exija por parte do adjudicatário e seus prepostos a qualificação técnica 

necessária à consecução do objeto da licitação, avaliando a sua competência por 

meio de atestados de capacidade técnica.  
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4.1.3 Obrigações da Empresa Contratada  
 
 

 

A execução do contrato após finalizada a licitação e tendo sido o seu objeto 

adjudicado a empresa vencedora, deverá ser fiscalizada pelo poder público. Não 

basta especificar tecnicamente o bem ou serviço a ser contratado, deve-se fiscalizar 

toda a fase de cumprimento contratual.  

No contexto das licitações verdes, deve-se observar a atuação da empresa 

contratada tanto durante a fase de execução contratual quanto após fim do contrato. 

Cabe à Administração impor obrigações que pautem a atuação ecologicamente 

correta da empresa contratada, correlatos com a sustentabilidade ambiental.  

Nesse sentido é que nasce a preocupação com o ciclo de vida dos produtos e 

a responsabilidade compartilhada insculpida no artigo 30 da Lei Federal 

12.305/2010, que regula a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Importante também mencionar a Lei do RDC que facultou, em seu artigo 10, à 

Administração, na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, 

estabelecer remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com 

base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade e prazo de 

entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. Ou seja, o 

cumprimento do contrato desatendendo critérios de sustentabilidade previamente 

definidos acarretará em prejuízo a empresa negligente.  

O Guia prático da AGU, no que diz respeito aos resíduos provenientes da 

construção civil, recomenda as seguintes destinações, de acordo com o tipo de 

material gerado:  

 

NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:  
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO e na 
MINUTA DE CONTRATO - item de obrigações da contratada:  
A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei 
nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 
19/01/2010, nos seguintes termos:  
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 
obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao 
órgão competente, conforme o caso;  
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b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, 
de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 
originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 
seguintes procedimentos:  
b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 
encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de 
material para usos futuros;  
b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão 
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a 
sua utilização ou reciclagem futura;  
b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a 
sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas;  
b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à 
saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas.  
c) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos 
originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de 
“bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas 
por Lei, bem como em áreas não licenciadas.  
d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a 
contratada comprovará, sob pena de multa,que todos os resíduos 
removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 
15.115 e 15.116, de 2004. (grifo nosso)  
 

É fundamental preocupar-se com os resíduos e materiais provenientes da 

construção de um obra pública ou da fabricação de um produto a ser utilizado pela 

administração pública. O Estado tem o dever de fiscalizar o descarte ou o 

reaproveitamento desses materiais e garantir a aplicação do princípio da 

sustentabilidade também nessa fase. 
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4.1.4 Certificação e Rotulagem ambiental nas compras públicas  
 

 

 

A preocupação da sociedade com a questão ambiental tem estabelecido uma 

nova perspectiva nos padrões de consumo. Empresas que se mostram 

ambientalmente responsáveis e demonstrem, por exemplo, por meio de estampas, a 

sua consciência ecológica como uma qualidade inerente produto, agradam 

consumidores interessados na preservação ambiental.  

Nesse contexto, surgem as certificações e as rotulagens ambientais que, 

segundo Rogério Santanna dos Santos, tratam-se de conceitos distintos:  

A certificação é um instrumento que atesta determinadas 
características de um produto ou de um processo produtivo. A 
certificação surgiu de uma demanda do mercado em identificar a 
procedência, o processamento e/ou a qualidade de um determinado 
produto, fornecendo ao produtor um diferencial e estabelecendo uma 
relação de confiança com o consumidor. A Rotulagem Ambiental, por 
sua vez, é um mecanismo de comunicação com o mercado sobre os 
aspectos ambientais do produto ou serviço com o objetivo de 
diferenciá-lo de outros produtos. Ela pode se materializar por meio de 
símbolos, marcas, textos ou gráficos. Pode ou não seguir 
determinado processo de certificação (2016, p. 31) 

 

Enquanto a certificação se relaciona com o modo de produção e 

processamento do produto, a eco-rotulagem configura-se como uma forma de 

identificação, pelo consumidor, se determinando produto, em comparação com seus 

similares, garante um maior equilíbrio ecológico ou é menos agressivo ao meio 

ambiente. Essa identificação se materializa por meio de selos verdes ou rótulos 

ecológicos. 

A Administração Pública, com o seu enorme poder de compra, pode 

influenciar uma produção mais sustentável, dando preferências a produtos que 

observem os requisitos verdes. O fomento ao consumo consciente é uma forma de 

estimular a preservação ambiental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao longo do presente trabalho monográfico, dissertou-se a respeito dos 

efeitos da inclusão do princípio do desenvolvimento sustentável como uma das 

finalidades das licitações públicas. Constatou-se que existe uma controvérsia em 

torno da obrigatoriedade da inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nas 

contratações realizadas pela Administração Pública e um certo grau de dificuldade 

de na sua aplicação pelo administrador.  

Tendo como pressuposto a consciência da esgotabilidade dos recursos 

ambientais, o poder de compra do Estado deve ser utilizado a fim de se assegurar 

os fins previstos no Relatório de Brundtland: a compatibilização entre o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental e a consequente redução e 

eliminação dos padrões insustentáveis de produção e consumo.  

Interessante ressaltar que as ecoaquisições atendem aos princípios 

tradicionais das licitações públicas como: a legalidade, a isonomia, a supremacia do 

interesse público, a proporcionalidade, a competividade e a concorrência. As 

contratações públicas verdes, desde que fundamentadas em justificativas técnicas e 

ambientalmente necessárias, não tem o condão de ofender os princípios 

mencionados, tendo em vista que aliam o procedimento a observância do princípio 

constitucional do desenvolvimento sustentável.  

Com a finalidade de embasar o assunto, demonstraram-se os fundamentos 

constitucionais do instituto, previstos, precipuamente, nos artigos 225 e 170 da 

Constituição Federal. Impõe-se ao Poder Público o dever de preservar e defender o 

meio ambiente, para as gerações presentes e vindouras. A preocupação com a 

defesa ambiental foi elevada ao status de princípio norteador da ordem econômica, 

ampliando-se, ainda mais, o postulado do desenvolvimento sustentável como 

orientador da atividade administrativa.  

O legislador brasileiro trouxe uma série de normas que visam dar efetividade 

ao procedimento, particularmente as leis federais nº 6.938/1981, 12.187/2009,12. 

305/2010, 8.666/1993 (com a redação promovida pela Lei federal nº 12.349/2010), o 

decreto executivo 7.746/2012 (que regulamentou o artigo 3º da lei 8.666/1993); e a 

Instrução Normativa nº 01/2010 – SLTI/MPOG.  

Constatou-se que, apesar de grandes avanços, na maior parte dos casos, a 

legislação infraconstitucional não estabelece condições necessárias para a 
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operacionalização das licitações sustentáveis, trazendo normas gerais e abstratas, 

de pouca concretude, deixando uma grande e perigosa margem de liberdade 

administrativa ao gestor público.  

Objetivando suprir essa dificuldade de efetivação de licitações públicas 

sustentáveis, foram lançados guias, como o Guia Prático De Licitações Sustentáveis 

da AGU/SP e o Guia de Compras públicas Sustentáveis para a Administração 

Federal, que orientam a administração pública a forma de licitar utilizando-se de 

critérios ecologicamente corretos.  

A fim de garantir a concretude e dar maior aplicabilidade as ecoaquisições, 

este trabalho, espelhando-se nos Guias mencionados, traz em seu conteúdo, os 

possíveis momentos da adoção de cláusulas verdes nas licitações públicas e ainda 

iniciativas inerentes a produtos que que podem orientar contratações mais 

sustentáveis, como a eco rotulagem e os selos verdes.  

É de suma importância notar a grandiosidade e a atual necessidade de 

efetivar as licitações sustentáveis. Não há mais espaço para a inércia do gestor 

público, no que diz respeito a esse tema. Isso porque, juridicamente, a 

Administração Pública se monstra vinculada ao atendimento do princípio do 

desenvolvimento sustentável nas suas contratações.  

O Estado tem o papel de regulador do mercado e deve atuar no fomento de 

práticas que favoreçam a coletividade, estimulando a produção de bens e serviços 

sustentáveis e incentivando processos produtivos que respeitem o meio. 
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