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Resumo:
O presente artigo tem como objetivo analisar a evolução das compras públicas sustentáveis desde sua
normatização em 2010, até o ano de 2014. Com o crescimento da preocupação ambiental e busca pelo
desenvolvimento sustentável o governo como um dos maiores consumidores adotou a politica de
comprar bens sustentáveis a fim de ajudar no desenvolvimento social, econômico e ambiental do país.
Adquirindo bens que foram produzidos com matérias primas recicladas ou em um processo com
economia de energia o governo torna-se um agente conscientizador e propagador de boas práticas para
outros consumidores.
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Sustainable Procurement: An analysis of the evolution of sustainable procurement 2010-2014

Abstract
This article aims to analyze the development of sustainable procurement since their normalization in
2010, by the year 2014. With growing environmental concern and search for sustainable development
the government as one of the largest consumers adopted the policy of buying sustainable goods to help
in the social, economic and environmental aspects of the country. Acquiring goods that were produced
with recycled raw materials or in a process with energy saving the government becomes a
conscientizing agent and propagator of good practice for other consumers.
Key-words: public procurement, bidding, sustainability.

1 Introdução

O tema abordado na pesquisa apresentada por meio deste trabalho será Compras Públicas
Susentáveis. Vivemos em um cenário onde a busca em viver amigavelmente com o meio
ambiente tem ganhado grande espaço e destaque, diversas esferas públicas e privadas tem
readaptados seus modelos de negócios visando a diminuição da degradação ambiental.
Devido a estas transformações o governo que é um dos maiores consumidores, adotou
medidas com relação à preservação ambiental. Criou as compras públicas sustentáveis ou
licitações verdes.
Com esse novo objetivo do governo, as compras públicas passaram a ter mais um desafio:
além de optar pela proposta mais vantajosa e respeitar a isonomia entre os licitantes, devem
ainda promover o desenvolvimento nacional sustentável.
Os maiores problemas ambientais são a escassez da água, poluição da água, disposição do
lixo, poluição do ar, exaustão dos recursos naturais, erosão e perda de biodiversidade. Muitos
desses problemas são gerados pelas grandes indústrias e distribuem seus produtos para outras
empresas menores e algumas vendem para o governo.
O governo federal como forma de incentivar indústrias e comerciantes a ajudar na
preservação ambiental criou em 2010 uma instrução normativa, que estabelece critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
O desenvolvimento sustentável tem ganhado grande repercussão nos discursos e estudos. É
um tema de relevância devido às transformações ambientais do planeta e das transformações
socioeconômicas. O desenvolvimento sustentável remete a uma harmonia entre
desenvolvimento econômico e conservação ambiental, para o qual se faz necessário reduzir o
consumo, o uso de matérias primas e aumentar a utilização de recursos renováveis, a
reciclagem.
O governo como administrador do país deve zelar pelo desenvolvimento social, econômico e
ambiental. Sendo assim será discutido e analisado no presente trabalho a evolução das
compras públicas sustentáveis desde sua consolidação em 2010 até 2014.

2 Metodologia
O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva
exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. A pesquisa
descritiva pode ‘’ proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo
explícito ou a construir hipóteses. ’’. (SILVA E MENEZES, 2001, p. 21) Esse tipo de estudo
pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987).
O estudo será qualitativo, pois lida com fenômenos e está baseado em documentos escritos;
não serão utilizados métodos e técnicas estatísticas. ‘’A abordagem qualitativa da pesquisa,
portanto, concebe análises mais profundas sobre os dados obtidos, de acordo com as
perspectivas dos participantes’’ (GODOY, 1995, P.58).
Os procedimentos técnicos utilizados para o presente estudo serão revisão bibliográfica e
análise documental. Através da revisão bibliográfica será realizado um levantamento sobre o
assunto a ser estudado. Serão analisados documentos como relatórios anuais de compras
públicas disponibilizados no portal de ocmpras do governo federal.

3 Fundamentação Teórica
Este capítulo será composto pelos seguintes tópicos de discussão: Desenvolvimento
Sustentável, Licitações e suas Modalidades e Compras Públicas Sustentáveis, os temas
abordados serão relevantes para a construção do presente estudo.
3.1 Desenvolvimento Sustentável
No ano de 1973, Maurice Strong primeiro diretor do Programa Ambiental das Nações Unidas
sugeriu o conceito de ecodesenvolvimento baseado nos princípios formulados por Ignacy
sachs. Era uma combinação de crescimento econômico, aumento igualitário do bem-estar
social e preservação ambiental. O termo desenvolvimento sustentável difundiu-se a partir da
década de 1980 após divulgação do conceito no relatório Brundtland publicado no relatório
Our Common Future, elaborado pela WCED - World Commission on Environment and
Development. Para (VEIGA, 2005, p.189),
‘’a diferenciação básica entre a noção de ecodesenvolvimento e desenvolvimento
sustentável é que enquanto aquele trazia a idéia de que não era possível a
compatibilidade entre o crescimento econômico e a proteção ambiental, este prezava
pela compatibilidade, defendendo ser possível associar o crescimento econômico
com a conservação ambiental’’.

O relatório Brundtland, de 1987, da Comissão Mundial sobre meio ambiente conceituou
desenvolvimento sustentável como ‘’desenvolvimento que responde as necessidades do
presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias
necessidades’’. Sendo assim pode-se entender desenvolvimento sustentável como um
conjunto de sustentabilidade na área econômica, social e ambiental. Esse conjunto também é
conhecido como pilares da sustentabilidade, tripple bottom line. (ELKINGTON, 2004)

Figura 1 – Pilares da Sustentabilidade

Há vários desafios em se cumprir o conceito de desenvolvimento sustentável; ironicamente de
forma sustentável. O planeta vem crescendo exponencialmente, de acordo com o relatório
Perspectivas da População mundial: Revisão de 2012 publicado pela ONU a população
mundial de 7,2 bilhões deve chegar a 9,6 bilhões em 2.050. Os países desenvolvidos
permanecerão praticamente inalterados quanto ao numero populacional, porém os países em
desenvolvimento devem dobrar o número de habitantes. Crescer significa aumentar a
quantidade explorada, e dos recursos consumidos. (ONU – BR, 2013)
Para Kinlaw (1997) desenvolvimento sustentável significa: a macro descrição de como todas
as nações devem proceder em plena cooperação com os recursos e ecossistemas da terra para
manter e melhorar as condições econômicas gerais de seus habitantes, presentes e futuras.
‘’O Desenvolvimento Sustentável concentra-se nas políticas nacionais e internacionais’’
(KINLAW, 1997, p. 83).
Há vários desafios em se cumprir o conceito de desenvolvimento sustentável; ironicamente de
forma sustentável. O planeta vem crescendo exponencialmente, de acordo com o relatório

Perspectivas da População mundial: Revisão de 2012 publicado pela ONU a população
mundial de 7,2 bilhões deve chegar a 9,6 bilhões em 2.050. Os países desenvolvidos
permanecerão praticamente inalterados quanto ao numero populacional, porém os países em
desenvolvimento devem dobrar o número de habitantes. Crescer significa aumentar a
quantidade explorada, e dos recursos consumidos. (ONU – BR, 2013)

3.2 Licitações e suas Modalidades
A licitação é um processo administrativo o qual visa assegurar igualdade de condições a todos
que queiram realizar um contrato com o Poder Público. A Licitação é regulamentada pela Lei
8.666 de 1993. O Art.3º da Lei 8.666/93, diz que: ‘’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
correlatados.’’ (Redação alterada pela Lei nº 12.349/2010).
O procedimento licitatório enquanto atividade estatal à maneira de todos os atos
administrativos deve estar pautado em princípios, os quais são: a) Legalidade: todas as fases
do procedimento devem estar previstas em lei. b) Impessoalidade/Igualdade: todos os
licitantes devem ser tratados em igualdade de direitos e obrigações, não podendo a
Administração Pública incluir critérios infundados que possam direcionar, de forma pessoal, o
objeto a algum licitante. c) Moralidade/probidade administrativa: segundo Di Pietro, o
princípio da moralidade “exige da Administração comportamento não apenas lícito
[legalidade], mas também consoante com a moral, os bons costumes, as regras de boa
administração, os princípios de justiça e de equidade, a idéia comum de honestidade”. d)
Publicidade: os atos praticados pela Administração durante o procedimento licitatório devem
ser abertos ao público nas várias fases no intuito de garantir a fiscalização de sua legalidade.
e) Vinculação ao instrumento convocatório: o procedimento licitatório deve ater-se às regras
pré-definidas no instrumento convocatório (edital). O edital é a lei da licitação e qualquer ato
praticado em desacordo com as determinações editalícias, que por sua vez devem respeitar o
ordenamento jurídico, pressupõe nulidade de procedimento. f) Julgamento objetivo: o
julgamento das propostas permanecerá unido aos critérios fixados no edital, por sua vez
objetivos e, se restritivos, devidamente fundamentados. g) Adjudicação compulsória: uma vez
concluído o procedimento licitatório, o licitante vencedor detém direito à adjudicação do
objeto licitado. h) Ampla defesa e contraditório: em qualquer tipo de procedimento no âmbito
do Poder Público, o princípio da ampla defesa e do contraditório devem ser respeitados, sob
pena de nulidade. Tais princípios, em matéria de licitações, aplicam-se com mais verdade, na
imposição de eventuais sanções administrativas decorrentes da execução contratual.
As modalidades de licitação previstas pela Lei 8.666/93 são a concorrência, a tomada de
preços, o convite, o leilão e o concurso. O pregão, na sua forma presencial ou eletrônica, é
previsto pela Lei 10.520/2002.
A concorrência é a modalidade de licitação que normalmente é destinada às contratações de
maior vulto e maior complexidade. São atividades que envolvem uma alta especialização,
sendo este fator a garantia da execução do objeto contratato. Podem ser do tipo menor preço,
melhor
técnica
ou
técnica
e
preço.
Na modalidade onde o critério é Melhor preço é considerado vencedor a proposta mais
vantajosa financeiramente. Melhor técnica é utilizada uma pontuação para cada serviço
solicitado, onde é avaliada a qualidade técnica como metodologia, tecnologias, recursos
materiais, qualificação da equipe, dentre outros. A proposta com maior pontuação é

considerada vencedora. Técnica e preço a classificação é de acordo com pontuação técnica e
proposta de preço. Normalmente atribui- se 0,60 para proposta técnica e 0,40 ´para proposta
de preços.
Tomada de preços exige cadastramento prévio na entidade pública compradora, as empresas
devem ser habilitadas previamente através de registro cadastrais. É muito utilizada para obras
e serviços de engenharia, e outros serviços.
Convite é a modalidade mais simples utilizada para aquisições de valores menors. O órgão
deve convidar três empresas para apresentar proposta. A participação é livre para todos
licitantes, mesmo que não sejam convidados pelo órgão podem apresentar proposta.
Leilão é modalidade para venda de bens, onde quem ofertar o menor lance é o ganhador.
Concurso é utilizado para seleção de projetos, onde busca-se melhor técnica, não melhor
preço.
Pregão Presencial é a disputa de preços pelo fornecimento de bens ou serviços, são realizados
em sessão pública por meio de proposta escrita e lances verbais. É ganhador o detentor do
menor lance que atenda as exigencias de habilitação do edital.
Pregão eletrônico é realizado através de recursos de tecnologia da informação, ou seja, por
meiod a internet. O licitante cadastra previamente a proposta de preços, e no dia e hora
marcada acessa a uma sala virtual onde é possível ofertar lances. O licitante que oferecer o
melhor preço é considerado vencedor da licitação e deve posteriormente enviar os
documentos de habilitação para o órgão para que seja habilitado.

3.3 Compras Públicas Sustentáveis
Em 19 de janeiro de 2010 a SLTI (Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação)
editou a Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Com a adoção desta norma estabeleceu- se no âmbito federal, a imposição de realização de
compras pública sustentáveis. Consoante a Cartilha da Agenda Ambiental na Administração
Pública, entende-se por “compras públicas sustentáveis” o seguinte: Compras sustentáveis
consistem naquelas em que se tomam atitudes para que o uso dos recursos materiais seja o
mais eficiente possível. Isso envolve integrar os aspectos ambientais em todos os estágios do
processo de compra, de evitar compras desnecessárias a identificar produtos mais sustentáveis
que cumpram as especificações de uso requeridas. Logo, não se trata de priorizar produtos
apenas devido a seu aspecto ambiental, mas sim considerar seriamente tal aspecto juntamente
com os tradicionais critérios de especificações técnicas e preço.
Em 19 de abril de 2010, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão lança o Portal de
Contratações Sustentáveis do Governo Federal, voltado para difusão de informações e
práticas de contratação sustentável, reunindo normas, editais, contratos e compras sustentáveis
Na esfera do ordenamento nacional, a CF 1988 estabelece como “princípio da ordem
econômica a busca pela defesa do meio ambiente, inclusive, mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental de produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação” (Art. 170). Afirma também que “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” (Art. 225) e aponta o Princípio da Eficiência (Art. 37) como
um dos norteadores deste preceito (BRASIL, 2010b).
A Lei nº 8666/939 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) estabelece em seu Art. 3º
que “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração” (BRASIL, 2010c). A partir da

dicção legal que impôs à administração pública a seleção da proposta mais vantajosa pode-se
entender, em seu sentido mais amplo, que as propostas aceitas devem ser as mais
convenientes para resguardar o interesse público - primário e secundário - e, portanto, o poder
público não pode adquirir produtos que provoquem danos ao meio ambiente, por ir de
encontro ao interesse público.
As compras públicas sustentáveis aparecem no cenário mais explicitamente na Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Johanesburgo, em dezembro de 2002,
impulsionando as autoridades públicas a promoverem políticas de contratação pública que
favoreçam o desenvolvimento e a difusão de mercadorias e serviços favoráveis ao Meio
Ambiente (BRASIL, 2011).
As licitações sustentáveis são uma solução para integrar considerações ambientais e sociais
em todos os estágios do processo da compra e contratação dos agentes públicos (de governo)
com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos
humanos. A licitação sustentável 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.
O Estado, enquanto grande consumidor de bens, serviços e obras, deve dar exemplo, aos
demais consumidores sobre as complicações ambientais e sociais associadas aos diferentes
tipos de compras, reafirmando o comprometimento com empresas que possuam ética e boas
práticas em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento econômico e social.
As compras públicas sustentáveis abrangem a aquisição de computadores verdes,
equipamentos de escritório feitos de madeira certificada, papel reciclável, transporte público
movido à energia mais limpa, alimentos orgânicos para as cantinas, eletricidade produzida por
fontes de energia renováveis, sistemas de ar condicionado de acordo com as soluções
ambientais de ponta, bem como a contratação de edifícios energeticamente eficientes.

4. Resultados
Desde a consolidação da instrução de compras públicas sustentáveis, diversos órgãos tem
adotado em suas compras a contratação que garanta preservação dos recursos ambientais. De
acordo com o Ministério do Planejamento os órgãos que mais adquirem bens sustentáveis são:
Ministério da educação, previdência social, Ministério da Defesa e a Presidência da
República. Tal fato pode ser justificado pelos objetos licitados por estes órgões que em sua
maioria foram papel A4, aparelho de ar condicionado, microcomputadores, automnóveis e
detergente.
De 2010 a 2014 a quantidade de compras públicas sustentáveis vem caindo, ao invés de
aumentarem. Nos anos de 2011,2012 e 2013 o total de compras públicas havia permanecido
na média. Conforme mostra tabela abaixo é possível ver de 2010 a 2014 o total de compras
públicas sustentáveis que foram realizadas e qual modalidade foram utilizados. Em 2010 as
maiorias das compras foram feitas através de dispensa/inexigibilidade de licitação,
modalidade na qual a admnistração pública pode realizar a contratação direta. Em seguida a
modalidade pregão eletrônico foi a que mais utilizou a contratação de compras sustentáveis.
Nos anos seguintes a dispensa/inexigibilidade de licitação reduziu seu número. Na tabela
estão todas as contratações realizadas pelos órgãso SISG (Sistema de Serviços Gerais) sistema
que organiza a gestão das atividades de serviços gerais, compreendendo licitações, integrado
pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autarquia e
fundacional.

Na tabela 02 é possível ver os valores gastos com as compras em cada modaliade. De 2010
pra 2014 o valor gasto com contratações públicas subiu 173%. Sendo que o maior montante
foi adquirido através de pregão eletrônico. Em 2014 nenhum bem ou serviço foi adquirido
através de pregão presencial e convite. Dos valores de 2014, R$11.288.125,66 foram
adquiridos pelo Ministério da Educação, R$6.964.278,79 pela Previdência Social,
R$5.715.619,40 pelo Ministério da Defesa e R$5.538.368,00 pela Presidencia da República.
Outras esferas que adquiriram bens sustetáveis foram: Ministério da Fazenda, Ministério da
Justiça, Ministério da Saúde, Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a fome. Dentre
outros órgãos.

É possível prceber que em 2012/2013 o valor das contratações havia crescido
consideravelmente com relação à 2010/2011. Porém em 2014 houve queda de 16% no valor.
A queda no valor das contratações pode ser associada a algumas dificuldades enfrentadas pelo
governo, como custo, alguns materiais sustentáveis tem o preço maior, a competitividade é
outro fator limitante aos processos licitatórios sustentáveis pois muitas empresas se pequeno
porte não conseguem readequar seus processos, apra torna-los menos danoso. Outro falor
relevante é a cultura, o desenvolvimento sustentável é um tema ainda novo no Brasil, muitas
organizações não têm fazem ideía da importância de mudar o comportamento. Não só as
organizações, mas muitos órgãos públicos não sabem quais critérios usar para realizar uma
aquisição sustentável ou qual impacto isso trará.
Através do gráfico abaixo é possível comparar a evolução do crescimento das compras
sustentáveis desde 2010. O maior crescimento foi com relação a 2013 x 2010 onde as
compras tiveram um aumento de 218% no geral. E 240% com relação aos pregões
eletrônicos.

Gráfico 1: Evolução do Crescimento das Compras Sustentáveis

Fonte: Ministério do Planejamento
O estado que mais realizou compras sustentáveis em 2013 e 2014 foi o estado de
Pernambuco. Seguido pelo Distrito Federal. Os estados que menos compraram são Santa
Catarina e Pará. O governo federal teve a iniciativa de realizar as compras sustentáveis,
porém ainda há muito a evoluir. Em números as compras têm diminuido seu valor e
quantidade, quando o ideal seria que a as compras evoluissem positivamente. O governo deve
treinar e implementar nos órgãos públicos o hábito de adquirir produtos susntetáveis. Os
fornecedores de bens e serviços sustentáveis do governo federal são maioria Micro Pequenas
Empresas. Em 2010 53% era MPE e 47% Outras empresas, em 2011 73% MPE e 27%
Outras, em 2012 56% MPE e 44% Outras, 2013 83% MPE e 17% Outras e em 2014 66,8%
MPE e 33,2% Outras. Tal fato mostra que as pequenas empresas estão mais atentas a questão
ambiental e fornecer produtos sustentáveis que as empresas de grande porte.

5. Considerações Finais
O apoio à política de compras públicas sustentáveis pode ser demonstrado através da
instrução normativa de 2010, onde as mesmas ganharam espaço e destaque sendo aplicáveis a
todos os níveis de governo, que coloca como um dos objetivos das licitações públicas a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e a introdução da Instrução Normativa
SLTI/MP no 1/2010 (Brasil, 2010), que introduz as CPS no poder Executivo Federal, bem
como o Decreto no 7.746/2012, que estabelece critérios para as CPS.
Entretanto, o compromisso da área de planejamento governamental com uma dada política
nem sempre é garantia de implementação com êxito, visto que este compromisso poderia ser
amplamente diluído no nível operacional – no caso, ao se chegar aos departamentos de
compras e contratações. Assim, para que a realidade das compras públicas não fique a cargo
apenas de um pequeno número de interessados, o investimento em sensibilização dos
gestores, inclusive os da mais alta hierarquia da administração, e a capacitação dos técnicos
responsáveis pelos processos licitatórios se tornam pontos cruciais a serem considerados para
que seja algo que faça parte da cultura governamental.
Em síntese, as compras públicas sustentáveis podem ser vistas como uma ferramenta que,
potencialmente, permite promover políticas ambientais e sociais – principalmente ao se

considerar a escala das compras governamentais e o efeito cascata que estas produzem sobre a
economia e a sociedade, o que multiplica investimentos feitos na direção do desenvolvimento
sustentável. É recomendável que sua incorporação e disseminação no país ocorra de forma
gradual e planejada, permitindo tanto aos setores responsáveis pelas compras públicas no
governo quanto aos agentes do setor privado a necessária adaptação para implementá-las de
forma bem-sucedida para que as mesmas possam evoluir de forma positiva.
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