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RESUMO 

 

A preocupação mundial com as ações relacionadas à sustentabilidade tem aumentado 
significativamente ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, diversos estudos sugerem que o 
consumo desenfreado, a grande geração de resíduos oriunda dos processos de produção 
tradicionais, o consumo irracional da água, a utilização dos recursos naturais de forma 
inconsequente, etc., são fatores que contribuem para a aceleração da degradação ambiental. 
Dessa forma, o conceito sustentabilidade se faz cada vez mais importante e a Administração 
Pública, por seu turno, tem utilizado as Compras Públicas como instrumento de política pública 
para o atingimento do desenvolvimento sustentável.  Assim sendo, o objetivo deste trabalho é 
analisar qual o estágio/panorama das CPS nos processos licitatórios de três estados brasileiros, 
São Paulo, Minas Gerais e Bahia, identificando como os respectivos programas foram 
implementados e quais as eventuais barreiras para o êxito no alcance de seus objetivos. No que 
se refere ao panorama brasileiro, foram encontradas diversas dificuldades, entre elas: (a) o 
hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de compra; (b) a falta de fornecedores de 
bens ou serviços “sustentáveis”; (c) a complexidade de comparar custo/valor de avaliação real 
do dinheiro; (d) a dificuldade de incluir fatores mais amplos que as considerações ambientais; 
e (e) a percepção de que o processo e os resultados são mais dispendiosos e demorados, para 
que o modelo seja efetivamente implementado. 

 

 

Palavras Chave: sustentabilidade, compras públicas sustentáveis, desenvolvimento 
sustentável, barreiras, normativos, São Paulo, Minas Gerais, Bahia 

  



 

 

ABSTRACT 
 

The worldwide concern with actions related to sustainability has considerably increased over 
the last few years. In this context, several studies suggest that the uncontrolled consumption, 
the large generation of waste from the traditional energy production processes, the unreasonable 
water utilization and the use of natural resources in an inconsistent way, are factors that 
contribute to an acceleration of environment degradation. Thus, the concept of sustainability is 
becoming increasingly important, and the public administration, in turn, has been applying the 
Public Procurement as a tool of public policy to achieve the sustainable development. 
Therefore, the aim of this work is to assess the stage/outlook of PSCs in the bidding processes 
of three Brazilian states, São Paulo, Minas Gerais and Bahia, identifying how they introduced 
the following programs, and what are the ultimate barriers to the achievement of their 
objectives. Regarding the Brazilian scenario, several setbacks were encountered in order to 
implement the model in an effective way: (a) the fashion and the difficulty of changing the 
purchase behavior; (b) the lack of suppliers for "sustainable" goods or services; (c) the 
complexity of comparing the cost/value relation of the money real appreciation; (d) the intricacy 
of treating the wider effects of the environmental considerations; and (e) the perception that the 
process and outcomes are more costly and time-consuming. 

 

Key Words: Sustainability, sustainable public procurement, sustainable development, barriers, 
standards, São Paulo, Minas Gerais, Bahia   
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1 INTRODUÇÃO  

 

A preocupação mundial com as ações relacionadas à sustentabilidade tem aumentado 

significativamente ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, diversos estudos sugerem que o 

consumo desenfreado, a grande geração de resíduos oriunda dos processos de produção 

tradicionais, o consumo irracional da água, a utilização dos recursos naturais de forma 

inconsequente, etc., são fatores que contribuem para a aceleração da degradação ambiental. 

Esse fato, por seu turno, gera consequências que se relacionam não somente à qualidade de vida 

da população de uma forma geral, mas também à capacidade de crescimento e desenvolvimento 

econômico dessas nações. 

 

Nesse contexto, o conceito sustentabilidade se faz cada vez mais importante. O termo 

foi definido originariamente pela ONU/ WCDE (1987), no relatório Our Common Future ou 

Relatório Brundtland, como sendo “a capacidade da humanidade satisfazer as suas 

necessidades no presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as 

suas”. Posteriormente, em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD, também conhecida como Rio-

92 ou Eco-92, a qual foi decisiva para que o termo passasse a considerar a necessidade de 

conciliação entre desenvolvimento socioeconômico e utilização dos recursos da natureza. 

    

Ademais, o evento resultou na elaboração de três documentos significativamente 

relevantes para o desenvolvimento do conceito de sustentabilidade e das ações necessárias para 

sua implementação: Agenda 21; Declaração do Rio; Declaração de Princípios sobre Florestas; 

e Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas (Sequinel, 2002). 

 

Por conseguinte, o termo passou a   permear a cadeia de consumo como um todo, 

englobando desde questões relacionadas aos meios de produção, mormente aqueles 

relacionados ao desenvolvimento de modos de produção “limpos” em detrimento daqueles que 

agridam o meio ambiente, até assuntos relacionados aos critérios de decisão de compra por 

parte do consumidor.  

 

Nesse contexto, uma vez que os governos são responsáveis por um percentual 

expressivo de tudo o que é consumido mundialmente, a introdução de critérios de 

sustentabilidade nas ações públicas mostra-se decisiva para que os objetivos daqueles acordos 
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sejam atingidos, pois estes podem ser vistos como indutores dos mercados de bens sustentáveis 

e incentivadores de linhas de produção limpas.  

 

Por conseguinte, em 2002 a OCDE publicou o Relatório “Rumo a um desenvolvimento 

sustentável: indicadores ambientais”, o qual contém orientações para melhoria do “desempenho 

ambiental” das compras públicas.  

 

Sob tal perspectiva, os governos têm, cada vez mais, implementado programas de 

compras públicas os quais considerem tais preceitos. O Reino Unido, por exemplo, procura 

promover desenvolvimento através do consumo e produção sustentáveis, tendo como principais 

objetivos: incentivar as reduções de emissão de carbono, energia e consumo de água, e geração 

de resíduos e reciclagem; ajudar a contribuir para o aumento da proteção da biodiversidade; e 

o não uso de madeiras/ produto de madeira insustentáveis ou ilegais (DEFRA, 2005). 

 

Outrossim, em 2011, o percentual contratos públicos adjudicados pelos países da 

União Europeia, que incluía, pelo menos, um critério CPS, foi de 55%. A França, por seu turno, 

economizou 11,500 kg de resíduos através da compra de cartuchos de toner sustentáveis, 

economizando assim 30% de custos obtidos pela mesma. A Coréia do Sul, por sua vez, estima-

se ter economizado cerca 3,1 milhões de toneladas CO2 obtidas pelo uso de CPS.1  

 

Neste cenário, em 2010, o Brasil alterou lei n° 8.666/93, principal norteadora dos 

processos de compras públicas, a qual passou a incluir um terceiro objetivo a ser alcançado por 

meio das licitações públicas: o desenvolvimento nacional sustentável2. Sendo assim, os órgãos 

públicos começam a se organizar e alterar os seus modelos de compras a fim de atender este 

novo objetivo, cujo modelo passa a ser conhecido como “compras públicas sustentáveis” ou 

“licitação sustentável”. 

 

A esse respeito, Birdeman (2008) afirma que, a compra sustentável/ licitação 

sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em todos os estágios 

do processo da compra e contratação dos agentes públicos, com o objetivo de reduzir impactos 

à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos.  

 

                                                           
1 http://www.sustainable-procurement.org/facts-and-figures/. Acessado em: 06/03/2017. 
2 Lei n° 8.666/93, Artigo 3º. 
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Adicionalmente, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do 

Governo Federal afirma que as compras públicas são de grande relevância por se tratar de um 

instrumento indutor que pode influenciar o mercado e os padrões de consumo, e ainda, ao 

adquirir produtos de menor impacto ambiental, representa obter a contratação mais vantajosa.  

Ademais, o Ministério do Planejamento reconhece que a exigência de critérios ambientais, 

sociais e econômicos nas contratações públicas, confere coerência à atuação do comprador 

público relativamente ao dever do Estado de proteger o meio ambiente e fomentar o 

desenvolvimento econômico e social, integrando a atuação das áreas meio com as políticas 

implementadas pelas áreas fim.3 

 

No entanto, apesar da evolução normativa Brasileira tanto na esfera federal quanto na 

estadual, ainda existem diversos desafios à sua efetiva implementação. Os elementos definidos 

por Korkmaz (2010), tais como (a) o hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de 

compra; (b) a falta de fornecedores de bens ou serviços “sustentáveis”; (c) a complexidade de 

comparar custo/valor de avaliação real do dinheiro; (d) a dificuldade de incluir fatores mais 

amplos que as considerações ambientais; e (e) a percepção de que o processo e os resultados 

são mais dispendiosos e demorados, são variáveis que permeiam esse processo e se constituem 

como barreiras, mais ou menos decisivas, para desenvolvimento sustentável via CPS. 

 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é analisar qual o estágio/panorama das CPS 

nos processos licitatórios dos três estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais e Bahia, sendo 

os dois primeiros pioneiros no cenário nacional, identificando como os respectivos programas 

foram implementados e quais as eventuais barreiras para o êxito no alcance de seus objetivos. 

 

Dessa forma, o presente trabalho está estruturado em 06 partes, sendo esta introdução 

mais o Referencial Teórico, Metodologia, Marcos Legais, Análise de Dados e as Considerações 

Finais.  

                                                           
3 http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/contratacoes-publicassustentaveis. Acessado em 10/03/2017. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O diagnóstico relativo à utilização dos elementos presentes na Teoria das Compras 

Sustentáveis por instituições públicas brasileiras não deve prescindir de uma abordagem acerca 

dos conceitos que embasam esse processo. Por conseguinte, faz-se necessária uma discussão 

acerca de sua cadeia evolutiva, a qual tem corroborado para que ações relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável passem a integrar as fases relacionadas ao seu planejamento, 

execução e gestão. Dessa forma, discutiremos brevemente as principais concepções 

relacionadas ao tema, com o fulcro de contextualizar a adoção desses mecanismos em uma 

estrutura mais ampla de gerenciamento desse processo demonstrando, de forma sucinta, noções 

sobre Sustentabilidade/ Desenvolvimento Sustentável, Compras Públicas Sustentáveis e 

Licitações Públicas, assim como a inerente interdependência e multidisciplinaridade que 

permeiam tais conceitos.   

 

2.1. Sustentabilidade/ Desenvolvimento Sustentável 

 

O conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável foi definido pela ONU 

(1987), no relatório Our Common Future ou Relatório Brundtland, como sendo “a capacidade 

da humanidade satisfazer as suas necessidades no presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras satisfazerem as suas”. Este relatório acrescenta, ainda, que a sustentabilidade 

se constitui como um princípio de uma sociedade que se mostra capaz de manter as 

características necessárias para a constituição e manutenção de um sistema social justo. A seguir 

apresentamos as duas ideias centrais contidas no conceito da WCDE. 

 

O conceito de "necessidades", em particular as necessidades essenciais dos 
pobres do mundo, a que deveria ser dada prioridade absoluta; e 
a ideia de limitações impostas pelo estado de tecnologia e organização social 
sobre a capacidade do meio ambiente de atender às necessidades presentes e 
futuras (WCDE, 1987, p. 41) 

 

Para Costanza e Patten (1995), um sistema sustentável “é aquele que sobrevive ou 

persiste, sendo caracterizado por um sistema socioeconômico que permita a preservação do 

ecossistema”.  As fronteiras do termo sustentabilidade, por seu turno, podem estar relacionadas 

com outros temas que transpõem a esfera ambiental, incluindo, entre outros, aspectos humanos, 

físicos, sociais e econômicos. Dessa forma, o seu estudo demanda a contextualização do 

ambiente em que se encontra inserido, de modo a se especificar qual das suas tipologias será 
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abordada e, outrossim, de que forma será aplicada. Sob tal perspectiva, Elkington, J. (2004), 

cunhou a expressão Triple Bottom Line, o tripé da sustentabilidade, sendo tal expressão também 

conhecida como os “Três Ps” (people, planet and profit) ou, em português, “PPL” (pessoas 

(social), planeta (ambiental) e lucro (econômico)), conforme ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Três pilares do conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

Fonte: Adaptado de Elkington, J. (2001) 

 

De acordo com Elkington (2001), o pilar econômico está diretamente associado ao 

lucro das empresas. Nesse sentido, é possível constatar que as ações que ocorrem no plano 

privado impactam de forma decisiva na construção do desenvolvimento sustentável como um 

todo. Esse fato, por seu turno, demanda a incorporação de elementos sustentáveis por essa 

esfera no longo prazo, mormente em decorrência da sua capacidade de afetar aspectos 

relacionados aos demais pilares.  

 

Em prosseguimento, o autor destaca a relevância dos pilares social e ambiental nesse 

processo. A esse respeito, o pilar social pode ser representado pelo “capital humano” sob a 

forma de saúde, habilidade e educação. O capital ambiental/ natural, por sua vez, pode ser 

compreendido a partir de duas definições: o ‘capital natural crítico’, o qual se constitui como 

elemento fundamental para a perpetuidade do ecossistema; e o capital natural renovável ou 

Desenvolvimento 

Sustentável

Ambiental

EconômicoSocial
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substituível, que são os bens naturais que não se esgotam facilmente e/ou tem a capacidade 

natural de renovar organicamente. 

 

Elkington (2004), por seu turno, relata que, a partir da década de 1960, ocorreram três 

grandes ondas de forte pressão pública relacionadas ao tema as quais, por sua vez, exerceram 

impacto relevante tanto na agenda ambiental, como nos papéis e responsabilidades dos 

governos e do setor público, conforme demonstrado na Figura 2.  

 

 
Figura 2 - As três grandes onde da década de 60 

 

Fonte: Adaptado de Elkington, J. (2004) 

 

Esse processo evolutivo implicou modificações no conceito de sustentabilidade. Dessa 

forma, o termo foi ampliado por Dovers e Handmer (1992), tendo sido incluída a esfera relativa 

ao “Desenvolvimento Sustentável”, a qual se consolida como alternativa às mudanças 

observadas no meio ambiente. 

 

Sustentabilidade é a capacidade de um sistema natural, humano ou misto para 
resistir ou adaptar-se, sobre uma escala de tempo indeterminado, a mudanças 
endógenas ou exógenas percebidas como ameaças. Desenvolvimento 
sustentável é um caminho de mudança endógena deliberada (melhoria) que 
mantém ou aumenta esse atributo em algum grau, ao responder às 
necessidades da população atual. (Dovers e Handmer, 1992, p. 275) 
 

1ª Onda

• Entendimento de que os impactos ambientais e demandas de recursos
devem ser limitadas. Tal compreensão pode ser representada pelo
início da criação de uma legislação ambiental;

2ª Onda

• Reforço da percepção acerca da necessidade de novos modos de
produção, de novas tecnologias e de novos tipos de
produtos,inserindo-se o conceito de sustentabilidade nos processos de
desenvolvimento;

3ª Onda

• Reforço do reconhecimento de que o desenvolvimento sustentável
exige mudanças profundas na governança das corporações e em todo o
processo de globalização, criando um novo enfoque tanto para os
governos como para a sociedade civil.
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Figura 3 - Os cinco pilares para o Desenvolvimento Sustentável 

Consequentemente, a gama de pilares componentes do desenvolvimento sustentável é 

ampliada, de forma a se incorporarem os novos conceitos e atender as novas demandas do setor 

privado, governos e sociedade. A esse respeito, Sachs (2008) define cinco pilares para o 

desenvolvimento sustentável que estão apresentados na Figura 3. 

 

 

Fonte: Adaptado de Sachs (2008) 

 

Diante do exposto, pode-se inferir que o termo sustentabilidade ou desenvolvimento 

sustentável possui como premissa básica o aspecto ambiental, ao demandar novos produtos, os 

quais sejam produzidos de forma ecologicamente eficiente, ou seja, com a preocupação de não 

gastar indiscriminadamente recursos naturais, com políticas de reuso, e outras técnicas que 

visem à produção eficiente e não agressiva ao meio ambiente. 

 

Todavia, para que o Desenvolvimento Sustentável seja alcançado, não basta reduzir o 

consumo irresponsável dos recursos naturais, mas, também, “garantir igualdade de 

oportunidades a todos os cidadãos e prosperidade dos setores produtivos para que cidades e 

nações se desenvolvam com equilíbrio, hoje e no futuro” (Biderman, 2008, p. 13). 

 

A esse respeito, Barki (2014) afirma, ainda, que o desenvolvimento sustentável não se 

restringe à preservação dos recursos naturais mas considera, também, a formulação de políticas 

públicas que abarquem o desenvolvimento humano, econômico e social.  

 

O desenvolvimento sustentável, passa a ser um compromisso do Brasil em 2010 

quando o artigo 3° da lei n° 8.666/93 é alterado. Sob tal perspectiva, podemos afirmar que a 
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utilização de tais elementos no processo de licitação pública, constitui-se como uma política 

pública de fundamental importância para a consolidação desse desenvolvimento em âmbito 

nacional. 

 

2.2. Compras Públicas Sustentáveis  

 

Conforme discutido anteriormente, no modelo tradicional, as Compras Públicas são 

utilizadas exclusivamente como um instrumento por meio do qual a Administração Pública 

busca o provimento dos bens necessários à execução das políticas públicas e ao seu 

funcionamento regular. Em contrapartida, o modelo de Compras Públicas Sustentáveis (CPS) 

pode ser considerado como um instrumento de políticas públicas, o qual busca promover o 

desenvolvimento sustentável do País.  

 

Segundo Birdeman (2008), a compra sustentável/ licitação sustentável é uma solução 

para integrar considerações ambientais e sociais em todos os estágios do processo da compra e 

contratação dos agentes públicos, com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio 

ambiente e aos direitos humanos.  

 

A Compra Pública Sustentável ou Licitação Sustentável deve considerar as 

consequências ambientais, sociais e econômicas dos seguintes aspectos: elaboração de projeto; 

utilização de materiais renováveis; métodos de produção; logística e distribuição; uso, 

operação, manutenção, reuso; opções de reciclagem; e o comprometimento dos fornecedores 

em lidar com essas consequências ao longo de toda a cadeia produtiva. (DEFRA, 2006) 

 

Sob tal perspectiva, pode-se perceber um aumento cada vez mais significativo de 

países/governos que utilizam os referidos preceitos na aquisição de produtos e serviços, tais 

como o Reino Unido, o qual dispõe de um dos processos mais amadurecidos de Green 

Procurement no cenário internacional. A OCDE (2002), por seu turno, recomenda aos seus 

países membros que promovam uma utilização cada vez mais significativa das considerações 

ambientais nos contratos públicos (incluindo, mas não limitado a materiais de consumo, bens 

de capital, infraestrutura, construção civil e obras públicas), a fim de melhorar o seu 

desempenho ambiental e socioeconômico, e, assim, promover o desenvolvimento sustentável, 

tanto local, quanto mundialmente.  
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A esse respeito, Birdeman (2008) afirma que as Compras Públicas Sustentáveis têm 

um efeito positivo na economia nacional e regional porque, diferentemente dos regulamentos 

de comando e controle, se utiliza das forças eficientes de mercado, da instrução e da parceria 

para alcançar objetivos ambientais. Ademais, a sua utilização oferece à indústria a prerrogativa 

de identificar a opção mais viável economicamente para atender às demandas do mercado por 

produtos mais sustentáveis, além de promover o aumento da competição na indústria como um 

todo (Birdeman, 2008). 

 

Pode-se inferir, ainda, que a partir das definições apresentadas, a implementação das 

CPS demanda uma gestão sistêmica e integrada, a qual englobe todos os setores e atores 

envolvidos nesse processo. Nesse sentido, Brammer e Walker (2007) afirmam que, para a 

implementação de CPS, deve haver um compromisso de todos os stakeholders, sendo 

necessária uma mudança de comportamento e hábito, o que pode ser traduzido como uma 

quebra de paradigmas para a maioria das instituições.  

 

Na figura 4 é a apresentado o modelo conceitual, no qual o ponto de partida do 

surgimento das públicas sustentáveis se deve principalmente às pressões sobre a organização 

de concretizá-la. No âmbito dos contratos públicos, um dos objetivos é a obtenção de valor para 

o dinheiro, definida como a "melhor combinação de custo de vida inteira e qualidade 

(adequação à finalidade) para atender o usuário do serviço público. (Walker e Brammer, 2007) 

 

Figura 4 - Um modelo conceitual das influências sobre os contratos públicos sustentáveis 

 

Fonte: Gelderman et al., 2006, apud Walker e Brammer, 2007 

 

Ademais, Korkmaz (2010) afirma que a integração da sustentabilidade inserida na 

contratação pública é vista como forma de valor para o dinheiro e ainda gera oportunidades 

para alcançar melhorias econômicas, sociais e resultados de aquisições ambientais. Na figura 5 

apresentamos os benefícios específicos da aquisição sustentável, defendidas pelo mesmo autor. 
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Figura 5 - Benefícios específicos da aquisição sustentável    

   Fonte: KORKMAZ, 2010 (elaborado pela autora). 

 

Outrossim, Barki (2014) afirma que as contratações públicas que considerarem a 

inserção de critérios socioambientais na aquisição de bens, realização de obras e serviços, 

critérios estes que se relacionam à produção, consumo e descarte, assim como exigências 

específicas na execução contratual, contribuirão para reduzir os impactos negativos das suas 

atividades sobre a saúde humana e o meio ambiente. 

 

2.3. Licitação Pública 

 

O Estado, assim como o setor privado, realiza operações de compras para sanar as suas 

demandas, sejam elas de cunho meramente administrativo ou relacionadas aos investimentos, 

tão necessários ao desenvolvimento nacional. Dessa forma, o processo de compras no setor 

público é realizado por meio de licitações, com o intuito de permitir que o Estado disponha de 

condições para garantir a melhor compra possível, preservando, dessa forma, o interesse 

público nesse procedimento. 

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. (Brasil, 1993, Art. 3º) 
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Em relação aos procedimentos licitatórios, o aparato normativo define os seus 

princípios básicos norteadores, conforme ilustrado na Figura 6. 

 

A Lei no 8.666/1993, que rege as compras públicas no Brasil atualmente, estabelece 

princípios gerais e definições. De acordo com ela, celebração de contratos com terceiros na 

Administração Pública deve ser necessariamente precedida de licitação, ressalvadas as 

hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de tal procedimento (TCU, 2010). 

 

De acordo com Hely Lopes (2004), licitação é uma sucessão ordenada de atos que 

visam garantir princípios jurídicos consagrados e controladores dos atos do Estado, propiciando 

igual oportunidade a todos os interessados.  
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Figura 6 - Princípios Licitatórios 

Fonte: TCU, 2010 (elaborado pelo autor). 

 

Para Di Pietro
 

(2014) a licitação é “um procedimento integrado por atos e fatos da 

Administração e atos e fatos do licitante, todos contribuindo para formar a vontade contratual”. 

Sendo assim, a mesma autora afirma que tal procedimento “abre a todos os interessados que 

sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório” e ainda garante que o mesmo se 

encerra quando “a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará a mais 

conveniente para a celebração do contrato”. 
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A licitação se faz obrigatória a todos os órgãos da Administração Pública direta, os 

fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente.  

 

Uma importante mudança de perspectiva se refere à ideia de que as licitações 
não são mais encaradas como procedimentos voltados à aquisição estanque de 
produtos, serviços e obras, mas dotadas, também, de uma função regulatória 
conformadora do mercado, na qual são empregadas como instrumentos de 
implementação de políticas públicas (Garcia e Ribeiro, 2012, p. 232) 

 

Sob esse formato, pode-se inferir que a capacidade técnica e econômico-financeira da 

empresa licitante e a “vantajosidade” são os principais critérios avaliados pelo gestor público 

no momento da licitação, pois são requisitos indispensáveis que a empresa deve reunir para que 

haja satisfação do interesse público. Contudo, ao se analisar esse fluxo de compras públicas 

convencional, pode-se constatar que não são contemplados elementos concernentes aos 

aspectos do desenvolvimento sustentável discutidos anteriormente.  

 

Garcia e Ribeiro (2012) salientam que “vantajosidade da licitação para a administração 

pública não se caracteriza pela simples obtenção do menor preço, consagrando outros valores 

caros à sociedade e que podem ser alcançados pelo emprego do poder de compra estatal”, em 

tais valores podemos considerar o desenvolvimento sustentável tanto na esfera ambiental 

quanto na esfera social. 

 

Quando os critérios ambientais são ponderados em relação ao preço, os 
contratos são atribuídos de acordo com a proposta economicamente mais 
vantajosa. No entanto, usando o princípio de menor preço não descarta a opção 
de implementar Compras Públicas Sustentáveis. As entidades compradoras 
podem especificar critérios ambientais que são obrigatórios e adjudicar o 
contrato com a empresa de menor licitação que pode cumprir os critérios. Mais 
uma vez os parâmetros podem variar de baixo para alto nível de significância. 
(BRÄNNLUND et al, 2009, p.6) 

 

Diante disto, o gestor público deve avaliar e ponderar acerca da melhor relação 

custo/benefício que o produto, serviço ou obra acarretará ao meio ambiente, e como colocado 

por Brännlund, não necessariamente esse produto deverá ser o mais caro.  

 

No capitulo a seguir será apresentada a metodologia adotada para a execução deste 

estudo. 
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3 METODOLOGIA  

 

Este trabalho é um estudo de caso das licitações sustentáveis no Brasil. A pesquisa foi 

realizada por meio de dados secundários e primários, consistentes na (o): a) revisão da 

bibliografia nacional e internacional sobre licitações sustentáveis, gestão e políticas públicas, 

b) levantamento da legislação federal e estadual sobre licitações sustentáveis e c) entrevistas e 

aplicação de questionários com gestores públicos dos estados selecionados para este estudo. 

 

Segundo Yin (2010) um estudo de caso “é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.  

 

A pesquisa bibliográfica se deu através da leitura de livros, artigos científicos, revistas 

especializadas e teses, visando consubstanciar a base teórica necessária à realização do presente 

estudo. Com efeito, segundo Yin (2010) a “investigação de estudo de caso beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados”.  

 

Paralelamente, foi realizado o levantamento a legislação federal e estadual sobre 

licitações sustentáveis, visto que todos os programas de CPS são movidos pelo arcabouço 

jurídico. Yin (2010) afirma que a pesquisa documental é importante para todos os tópicos de 

estudo de caso, devendo ser objeto de planos específicos.  

 

Outrossim, os Estados selecionados para serem objetos deste estudo: São Paulo, Minas 

Gerais e Bahia, sendo os dois primeiros pioneiros na implementação do Programa de Compras 

Públicas Sustentáveis e o terceiro teve o programa nos mesmos moldes dos anteriores e por isso 

também escolhido para compor a amostra deste estudo. Sendo assim, o nível de maturidade 

destes os qualificou para que fossem utilizados como parâmetros no intuito de ponderarmos 

acerca das barreiras ao desenvolvimento do modelo de CPS no Brasil. 

 

Ademais, a coleta de dados teve como instrumento entrevistas, cujo roteiro está 

apresentado no apêndice 1, e aplicação de questionários, que está apresentado no apêndice 2, 

com gestores públicos dos Estados selecionados para este estudo. Nas entrevistas foi adotado 

um roteiro semiestruturado de perguntas, o que permitiu uma maior flexibilidade para 

aprofundar as questões conforme as respostas dos entrevistados. 
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Por conseguinte, a aplicação de questionário de pesquisa - que implica em questões e 

respostas mais estruturadas, a saber: (a) o hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de 

compra; (b) a falta de fornecedores de bens ou serviços “sustentáveis”; (c) a complexidade de 

comparar custo/valor de avaliação real do dinheiro; (d) a dificuldade de incluir fatores mais 

amplos que as considerações ambientais; e (e) a percepção de que o processo e os resultados 

são mais dispendiosos e demorados. Tal questionário, foi elaborado com base escala de Likert 

(1932) considerando a utilização de cinco pontos, classificada com notas que variavam entre 1 

(pouco percebido) a 5 (muito percebido). De acordo com Nogueira (2002) “a vantagem dos 

questionários fechados, é que ele permite a aplicação direta de tratamentos estatísticos com 

auxílio de computadores e elimina a necessidade de se classificar respostas à posteriori”.  

 

No que tange a seleção do público alvo desta pesquisa, podemos classificar como 

Thiry-Cherques (2009) define “seleção intencional ou por julgamento, em que sujeitos-tipo são 

selecionados por representarem as características relevantes à população em estudo”. O mesmo 

autor que para pesquisas qualitativas atinjam a saturação, é necessário que o protocolo de 

pesquisas contemple: um mínimo de 8 observações, correspondentes ao mínimo das 6 

recomendadas, acrescidas das 2 necessárias à confirmação da saturação.  

 

Observe-se que neste trabalho foram realizadas 4 entrevistas semiestruturadas com os 

gestores públicos e obtivemos 10 respostas ao questionário de pesquisa, das pessoas indicadas 

pelos gestores que trabalham diretamente com o programa de CPS.  

 

Saliente-se ainda que este método tem como limitação: 

• as barreiras levantadas neste estudo são baseadas em um paper internacional, 

podendo assim não refletir a realidade do gestor público brasileiro na sua 

totalidade; 

• considerar apenas a ótica do comprador público, não levando em consideração 

os demais stakeholders do processo de compras públicas. Pois como afirmado 

por Brammer e Walker (2007) afirmam que, para a implementação de CPS, 

deve haver um compromisso de todos os stakeholders. 

 

Deste modo, no próximo capítulo, Marcos Legais, será aprofundado o tema Compras 

Públicas Sustentáveis, por meio das quais o Estado utiliza o seu poder de compra para orientar 

o mercado e implementar outros valores constitucionalmente previstos.  



26 

 

4 MARCOS LEGAIS 

 

Neste capitulo serão apresentados os Marcos Legais que orientam os processos de CPS 

nos Estados selecionados. Preliminarmente, apresentaremos o perfil socioeconômico destes 

Estados, conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

Em relação ao perfil econômico, constata-se que o Estado de São Paulo lidera os 

indicadores relacionados à renda per capita e ao PIB - soma (em valores monetários) de todos 

os bens e serviços finais produzidos numa determinada região.  Comparativamente, o PIB da 

BA representa um percentual 11,90% do PIB paulista, e o PIB de MG representa 28,64%. No 

entanto, quando comparamos a renda per capita, identificamos que a discrepância é menor 

quando comparados ao valor de São Paulo, sendo BA 44,86% e MG 67,79% menores que o 

primeiro. Nesse sentido, tais indicadores podem influenciar o sucesso da implantação de um 

programa de CPS, visto que o PIB é um indicador do nível de desenvolvimento do mercado 

local e da sua capacidade do mercado de absorver novas demandas. 

 

Tabela 1 - Perfil Socioeconômico dos Estados 

Estado São Paulo Minas Gerais Bahia 

Capital São Paulo Belo Horizonte Salvador 

População estimada 2016 44.749.699 20.997.560 15.276.566 

População 2010 41.262.199 19.597.330 14.016.906 

Área 2015 (km²) 248.222,00 586.521,24 564.732,64 

Densidade demográfica 2010 
(hab/km²) 166,23 33,41 24,82 

Rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita da população 

residente 2016 (Reais) 
1.723 1.168 773 

Número de Municípios 645 853 417 
Produto Interno Bruto 2012 (1 000 

000 R$) 1.408.903,87 403.551,32 167.727,38 

Fonte: IBGE.4 

 
Após a contextualização socioeconômica de cada Estado, aprofundaremos nossas 

análises acerca dos normativos correspondentes.  

 
Compras Sustentáveis são muito mais do que apenas comprar papel reciclado 
para escritórios. Trata-se de explorar um enorme mercado onde o impacto 

                                                           
4 http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ba. Acessado em: 24/02/2017 
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ambiental relacionado à produção, transporte, uso e disposição de bens e 
serviços relacionados pode ser reduzido. (Korkmaz, 2010, p. 1) 

 

Em linha com a colocação de Korkmaz, a Política Nacional sobre Mudança de Clima5 

prevê o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção e práticas, atividades e tecnologias de 

baixas emissões de gases de efeito estufa e de padrões sustentáveis de produção e consumo, 

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. 

 

Nesse contexto, o país promoveu, em 2010, alterações pontuais em seu aparato 

regulatório, com o objetivo de incorporar tais aspectos no seu fluxo de compras. A Instrução 

Normativa n° 016 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por exemplo, 

prevê que na contratação para compra de bens, execução de obras ou prestação de serviços e na 

elaboração de projetos básicos ou executivos devem ser observados os critérios de 

sustentabilidade ambiental. A Lei 8.666/93, por seu turno, principal norteadora dos processos 

de compras públicas, passou a incluir, em seu art. 3° um terceiro objetivo a ser alcançado através 

das licitações públicas: o desenvolvimento sustentável. 

 

Anteriormente a esta alteração na “Lei de Licitações”, o Brasil já dispunha de um 

extenso rol de dispositivos infraconstitucionais, os quais devem ser observados nas compras 

governamentais relacionadas, dentre eles destaca-se a Lei Complementar nº 123/2006, 

estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.  

 

Dessa forma, em novembro de 2011 o MMA divulgou o PPCS, o qual tem por missão: 

 

Fomentar políticas, programas e ações de consumo e produção sustentáveis no 
País voltadas a ampliar as soluções para problemas socioambientais, consoante 
com as políticas nacionais visando à erradicação da miséria e ao 
desenvolvimento sustentável, e, com os compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil, sobretudo com as diretrizes do Processo de Marrakesh. 
(Brasil, 2011, p.11) 
 

 

                                                           
5 Lei nº 12.187/2009, artigo 6º, parágrafo XII. 
6 Instrução Normativa n° 01 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 19 de janeiro de 
2010. 
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Figura 7 - Mecanismos do Processo de Marrakesh 

A esse respeito, cabe destacar que Processo de Marrakesh, segundo o MMA, foi 

concebido para dar aplicabilidade ao conceito de PCS, ao passo que solicita e estimula que cada 

país membro das Nações Unidas, e participante do processo, desenvolva seu plano de ação, o 

qual será compartilhado com os demais países, em nível regional e mundial. 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente7, 2012. 

 

O Comitê Gestor Nacional do PPCS, o qual já havia sido criado em 2008, possui como 

objetivo o acompanhamento, direcionamento e promoção das atividades de desenvolvimento e 

implementação do PPCS descrito anteriormente, de forma a se criarem as condições para uma 

efetiva mudança paradigmática nos processos de produção e consumo. (Brasil, 2011) 

 

O PPCS identifica seis prioridades dentre os temas relacionados pelo Comitê Gestor 

de Produção e Consumo Sustentáveis em 2009, a saber: 

• Educação para o consumo sustentável; 

• Compras públicas sustentáveis; 

• Agenda Ambiental na Administração Pública/A3P; 

• Aumento da reciclagem de resíduos sólidos; 

• Varejo sustentável; 

                                                           
7 http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/plano-
nacional/processo-de-marrakesh Acesso em: 27 jan. 2017. 

Mecanismos 

do Processo 

de 

Marrakesh

FORÇAS-
TAREFA 

MARRAKESH

Lideradas por 

governos com foco 

em questões de PCS

REUNIÕES DE 
ESPECIALISTAS 

E MESAS 
REDONDAS

Realizadas a nível 

regional, nacional e 

internacional

PRODUÇÃO E 
CONSUMOS 

SUSTENTÁVEIS (PCS) 
ESTRUTURA  & 
ESTRATÉGIAS

Desenvolvido pelo 

secretariado de 

consultoria com os 

Estados-membros e  
outros interessados

DIÁLOGO DE 
COOPERAÇÃO

Engajar agências de 

desenvolvimento em 

atividades em PCS

FÓRUM DE 
ONGS

Apoia a participação 

de ONGs no 

Processo

FÓRUM 
EMPRESARIAL

Conta com o auxílio 

dos grupos WBSCD & 

ICC para ampliar o 

envolvimento das 

empresas no 

processo



29 

 

• Construções sustentáveis. 

No Brasil as compras públicas são responsáveis por uma participação expressiva na 

geração de riqueza nacional. Sob esse aspecto, estima-se que as mesmas equivalham a, 

aproximadamente, 21,5% do PIB8. A relevância desses valores, por sua vez, ressalta a 

importância da utilização de fatores de sustentabilidade na construção do desenvolvimento 

nacional, seja em decorrência da sua magnitude e capilaridade no território brasileiro, seja em 

função da sua capacidade de irradiação entre os atores envolvidos. 

 

A política nacional de desenvolvimento sustentável teve reflexo direto na atuação dos 

Estados da federação que passaram a ter em seu horizonte essa responsabilidade, passaram a 

ser responsáveis da implementação de políticas locais que viabilizem o plano nacional. 

 

Posto isto, apresentaremos a seguir o arcabouço jurídico dos Estados selecionados 

nesta pesquisa na efetivação de programas Estaduais de CPS, são eles: São Paulo, Minas Gerais 

e Bahia.  

 

4.1. Estado de São Paulo 

Conforme mencionado anteriormente, o Estado de São Paulo se apresenta como um 

dos pioneiros na implementação dos preceitos das CPS em seus procedimentos licitatórios, 

tendo esta, inclusive, ocorrido previamente à instituição da Política Nacional sobre Mudança 

no Clima e a alteração do artigo 3º da Lei 8.666. Nesse sentido, a partir da década de 90, as 

ações do governo paulista já se voltavam para a internalização dos valores preconizados pelos 

movimentos internacionais, o que pode ser ilustrado pela publicação dos normativos listados 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Normativos do Estado de São Paulo 

Ano  Normativo Objetivo 

1997  Decreto n° 41.629 

Implementa a proibição de aquisição, por qualquer 
entidade do governo do estado, de produtos ou 
equipamentos contendo substâncias degradadoras da 
camada de ozônio controladas pelo Protocolo de Montreal 

                                                           
8 IBGE, 2012. 
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Ano  Normativo Objetivo 

2003 Decreto Estadual nº. 48.138 

Institui medidas de redução de consumo e racionalização 
do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo. 

2005 Decreto Estadual nº. 50.170 

Estabeleceu o Selo SOCIOAMBIENTAL no âmbito da 
Administração Pública estadual (Anexo 1). 
A esse respeito, o referido normativo considera os 
seguintes critérios socioambientais como base para seus 
dispositivos: 
I - fomento às políticas sociais; 
II - valorização da transparência da gestão; 
III - economia no consumo de água e energia; 
IV - minimização na geração de resíduos; 
V - racionalização do uso de matérias-primas; 
VI - redução da emissão de poluentes; 
VII - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio 
ambiente; 
VIII - utilização de produtos de baixa toxicidade. 

2006 Lei Estadual nº 12.300 

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e definiu 
princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão 
integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à 
prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à 
recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção 
da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos 
ambientais no Estado de São Paulo. 

2008 Decreto Estadual nº. 53.047 

Criando o CADMADEIRA, ferramenta que objetiva 
garantir o consumo de madeiras nativas de origem legal 
por parte dos órgãos estaduais. 

2008 Lei Estadual nº 13.122 

Dispõe sobre o tratamento simplificado e diferenciado às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, nas 
contratações realizadas no âmbito da Administração 
Pública Direta e Indireta. 

2008 Decreto Estadual nº. 53.336 

Institui o “Programa Estadual de Contratações Públicas 
Sustentáveis“, cuja implantação baseia-se em um trabalho 
conjunto entre as Secretarias de Planejamento e Gestão, do 
Meio Ambiente e da Fazenda, a fim de capacitar os 
membros das Comissões Internas de CPS, criadas no 
âmbito dos entes estaduais, visando à inserção dos critérios 
socioambientais nos procedimentos de compras e 
contratações propriamente ditos. (Anexo 2) 

2009 Lei Estadual nº 13.798 

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - 
PEMC. A PEMC tem por objetivo geral estabelecer o 
compromisso do Estado frente ao desafio das mudanças 
climáticas globais, dispor sobre as condições para as 
adaptações necessárias aos impactos derivados das 
mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir ou 
estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na 
atmosfera. 
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Ano  Normativo Objetivo 

2011 Lei Estadual nº 14.591 

Criação do Programa Paulista da Agricultura de 
Interesse Social - PPAIS. Art. 2º, parágrafo III - favorecer 
a aquisição dos produtos provenientes da agricultura 
familiar nas compras realizadas pelos órgãos públicos 
estaduais. 

2012 Decreto nº 58.107 

Institui a Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável 
do Estado de São Paulo 2020, que visa estabelecer uma 
agenda para o desenvolvimento sustentável do Estado de 
São Paulo, apresentando metas setoriais que definirão a 
ação do Governo do Estado de São Paulo até 2020. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A questão ambiental tem permeado a legislação do Estado de SP ao longo dos últimos 

20 anos, passando pelo consumo de produtos que continham substância que degradassem a 

camada de ozônio; o consumo consciente da água; a criação do Selo SOCIOAMBIENTAL; 

gestão de resíduos sólidos; consumo de madeiras licenciadas; tratamento simplificado as MEs 

e EPPs até ser criado o Programa de Compras Públicas Sustentáveis. Posteriormente, ainda 

temos a criação do PPAIS e a Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São 

Paulo 2020. 

  

Nesse sentido, o aparato regulatório consolidado, juntamente com um grau elevado de 

internalização desses princípios por parte dos gestores públicos, permite que o Estado de São 

Paulo seja um dos mais amadurecidos na questão da sustentabilidade. 

 

4.2. Estado de Minas Gerais 

O Estado de Minas Gerais teve o seu programa de CPS desenvolvido a partir de uma 

parceria com o Estado de São Paulo e do Município de São Paulo, sob a coordenação do ICLEI, 

de julho de 2007 até abril de 2009. A partir desse período observa-se uma série de normativos 

que visam apoiar o desenvolvimento do projeto, estes seguem indicados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Normativos do Estado de Minas Gerais 

Ano  Normativo Objetivo 

2007 Decreto Estadual nº. 44630 

Dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno 
porte nas aquisições públicas do Estado de Minas Gerais 
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Ano  Normativo Objetivo 

2011 Decreto nº 45.815 

Regulamentado o procedimento para o reconhecimento 
da sustentabilidade ambiental, social e cultural de 
eventos artísticos, técnicos e comemorativos. 

2012 Decreto Estadual nº 46.105 

Estabelecidas as diretrizes de sustentabilidade para 
aquisições de bens, serviços e obras pela 
administração pública de órgãos e entidades do Poder 
Executivo. (Anexo 3) 

2013 Lei Estadual nº 20.608 

Institui a PAA Familiar, voltada aos agricultores 
familiares e às organizações de agricultores familiares.  
 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Os normativos listados acima estão todos diretamente relacionados com o tripé da 

sustentabilidade: econômico é representado pelo decreto que beneficia as MEs e EPPs; 

ambiental é assegurado nos decretos que regulamentam procedimentos para a sustentabilidade, 

como a CPS; e ainda o social que é garantido neste cenário pela Política Estadual de Aquisição 

de Alimentos da Agricultura Familiar.  

 

 

4.3. Estado da Bahia 

O Estado da Bahia também teve seu programa de CPS desenvolvido a partir de uma 

parceria com o ICLEI, no ano de 2010. No entanto, o Estado já havia avançado muito nos 

normativos viriam a apoiar a implantação do Programa de CPS que considerasse o Tripé da 

Sustentabilidade, listados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Normativos do Estado da Bahia 

Ano  Normativo Objetivo 

2006 Lei Estadual nº 10.431 Estabelecendo-se o desenvolvimento 
sustentável como um dos princípios 
norteadores da política socioeconômica e 
cultural do Estado da Bahia. 
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Ano  Normativo Objetivo 

2011 Lei Estadual nº 12.050 Institui a Política sobre Mudança do Clima do 
Estado da Bahia. A Política Estadual de 
Mudanças Climáticas se assemelha ao 
normativo federal, principalmente no que se 
refere às compras sustentáveis. 

2011 Decreto Nº 12.678 Dispõe sobre o tratamento diferenciado 
dispensado às microempresas e empresas 
de pequeno porte nas contratações públicas 
de bens, serviços e obras no âmbito da 
Administração Pública Estadual. 

2011 Lei nº 12.372 Instituiu a Política Estadual de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para a 
Agricultura Familiar - PEATER e o 
Programa Estadual de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar - 
PROATER. 

2013 Decreto Estadual nº. 14.692 Instituindo o Programa Estadual de 
Compras Públicas Sustentáveis, com a 
finalidade de promover ações que visem 
priorizar a aquisição de bens, serviços e obras 
que considerem critérios e práticas de 
sustentabilidade, como forma de promover o 
desenvolvimento sustentável. (Anexo 4) 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O Estado da Bahia tem uma peculiaridade em seu normativo quando comparado aos 

dois primeiros, visto que há uma lei de 2006 que estabelece o desenvolvimento sustentável 

como um dos princípios norteadores da política socioeconômica e cultural, ou seja, sete anos 

do estabelecimento do Programa Estadual de Compras Públicas Sustentáveis. Os demais 

normativos são análogos aos de São Paulo e Minas Gerais. 

 

Por conseguinte, na figura 8 apresentamos uma Linha Evolutiva dos Normativos onde 

selecionamos apenas os mais significativos para o desenvolvimento da CPS e os que são 

comuns aos três estados, ficando mais uma vez clara a posição de vanguarda de São Paulo no 

quesito sustentabilidade. No entanto, o Estado de Minas Gerais, por seu turno, é pioneiro do 

tratamento diferenciado as MEs e EPPs. Enquanto, Bahia e São Paulo estabeleceram Programas 

de Agricultura familiar no mesmo ano. 
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Figura 8 - Linha Evolutiva dos Normativos 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por fim, observa-se que ambos os Estados têm decretos que estabelecem a preferência 

pela contratação de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP e de produtos 

oriundos da Agricultura familiar. Esse fato, por seu turno, ratifica o interesse e preocupação dos 

Estados em atuarem como agentes de promoção do desenvolvimento local e de suporte para 

que esse mercado se desenvolva de forma plena.  

 

Destarte, passaremos a próxima seção onde serão analisados e comparados os decretos 

de criação dos Programas de CPS. 

 

4.4. Comparação dos Decretos de CPS 

 

Nas seções anteriores vimos que os três estados, objeto deste estudo, possuem uma 

vasta legislação no que tange a critérios e políticas socioambientais.  Nesta seção faremos uma 

análise comparativa dos decretos específicos por meio dos quais foram instituídos tais 

programas.  

2005

•SP - Selo 
SOCIOAMBIE
NTAL no 
âmbito da 
Administração 
Pública estadual 
(Anexo 1).

2007

•MG -
Tratamento 
diferenciado e 
simplificado 
dispensado às 
microempresas 
e empresas de 
pequeno porte 
nas aquisições 
públicas do 
Estado de Minas 
Gerais

2008

•SP - Tratamento
simplificado e 
diferenciado às 
microempresas 
e às empresas de 
pequeno porte.

•SP - Programa 
Estadual de 
Contratações 
Públicas 
Sustentáveis. 
(Anexo 2)

2011

• Bahia -
Tratamento
diferenciado 
dispensado às 
microempresas 
e empresas de 
pequeno porte 
nas contratações 
públicas de 
bens, serviços e 
obras no âmbito 
da 
Administração 
Pública 
Estadual.

• Bahia - Política 
Estadual de 
Assistência 
Técnica e 
Extensão Rural 
para a 
Agricultura 
Familiar -
PEATER

•SP - Programa 
Paulista da 
Agricultura de 
Interesse Social 
- PPAIS. 

2012

•SP - Estratégia 
para o 
Desenvolviment
o Sustentável do 
Estado de São 
Paulo 2020.

•MG -
Diretrizes de 
sustentabilidad
e para 
aquisições de 
bens, serviços e 
obras pela 
administração 
pública de 
órgãos e 
entidades do 
Poder 
Executivo. 
(Anexo 3)

2013

•MG - Política 
Estadual de 
Aquisição de 
Alimentos da 
Agricultura 
Familiar – PAA 
Familiar.

•Bahia -
Programa 
Estadual de 
Compras 
Públicas 
Sustentáveis 
(Anexo 4)
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O Estado de São Paulo foi o pioneiro dentre os três estados analisados a implementar 

mecanismos relacionados aos princípios das CPS. A esse respeito, cabe destacar que, a partir 

dos normativos considerados, pode-se perceber que tal mudança de paradigma ocorreu até 

mesmo antes da alteração da lei de licitações federal, o que se deu apenas em 2010.  

 

Outrossim, constata-se que a finalidade daquele aparato regulatório se concentra na 

promoção do desenvolvimento sustentável, o qual se constitui como objetivo chave das 

discussões de sustentabilidade. Dessa forma, o seu núcleo reside na implantação de uma política 

pública de modelo de consumo, onde o ente público não deve estar apenas preocupado com o 

menor preço a ser pago, mas em como o seu consumo impactará o desenvolvimento da 

sociedade. 

 

A seguir, é apresentado o quadro 4, com o intuito de promover uma análise 

comparativa entre os normativos analisados, no que se refere à sua data de implementação 

(maturidade), abrangência e finalidade. 

 

Quadro 4 - Comparativo dos Decretos de Compras Sustentáveis 

Características São Paulo  Minas Gerais Bahia 

Ano  2008 2012 2013 

Âmbito 
Administração Pública 
direta e autárquica do 

Estado 

Administração pública 
direta, autárquica, 
fundacional e às 
empresas estatais 

dependentes. 

As sociedades de 
economia mista, as 

empresas públicas e as 
fundações privadas 

integrantes da 
Administração Pública 

Estadual. 

Finalidade 

Implantar, promover e 
articular ações que 

visem a inserir critérios 
socioambientais, 

compatíveis com os 
princípios de 

desenvolvimento 
sustentável. 

Estabelece diretrizes 
para a promoção do 

desenvolvimento 
sustentável nas 

contratações realizadas 
pela administração 

pública estadual, nos 
termos do art. 3º da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

Promover ações que visem 
priorizar a aquisição de 

bens, serviços e obras que 
considerem critérios e 

práticas de 
sustentabilidade, como 
forma de promover o 

desenvolvimento 
sustentável.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em primeiro lugar, analisando a Tabela 1 percebe-se que há um intervalo temporal de 

04 anos do primeiro para o segundo, o que acaba sendo refletido no nível de maturidade dos 

decretos no que tange ao entendimento da questão da sustentabilidade.  

 

Saliente-se ainda, que no quesito âmbito, o decreto do Estado da Bahia é o mais 

abrangente considerando desde a Administração Direta até as sociedades de economia mista. 

Igualmente, o quesito finalidade do Estado da Bahia é o mais amplo indo desde as aquisições 

até obras que considerem critérios e práticas de sustentabilidade. Porém, em síntese, os três 

decretos guardam em suas finalidades o principal objetivo comum que é promover o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Em prosseguimento, foi elaborado o Quadro 5, apresentando uma comparação acerca 

dos critérios de sustentabilidade definidos por cada um dos Estados.  

 

Quadro 5 - Critérios de sustentabilidade/ socioambientais 

São Paulo  Minas Gerais Bahia 

I - fomento às políticas sociais; 
XIII – fomento às políticas sociais 
inclusivas e compensatórias. 

 

 
II - valorização da 
transparência da gestão; 

  

III - economia no consumo de 
água e energia; 

I – economia no consumo de água 
e energia; 

 

IV - minimização na geração de 
resíduos; 

 
II – minimização da geração de 
resíduos e destinação final 
ambientalmente adequada dos que 
forem gerados; 

 

V - racionalização do uso de 
matérias-primas; 

III – racionalização do uso de 
matérias-primas; 

 

VI - redução da emissão de 
poluentes; 

IV – redução da emissão de 
poluentes e de gases de efeito 
estufa; 

 

VII - adoção de tecnologias 
menos agressivas ao meio 
ambiente; 

V – adoção de tecnologias menos 
agressivas ao meio ambiente; 

I - o uso de inovações que 
reduzam a pressão sobre os 
recursos naturais; 

VIII - utilização de produtos de 
baixa toxicidade. 

VI – utilização de produtos 
atóxicos ou, quando não 
disponíveis no mercado, de menor 
toxicidade; 

 

 
VII – utilização de produtos com 
origem ambiental sustentável 
comprovada; 

IV - origem ambientalmente 
regular dos recursos naturais 
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São Paulo  Minas Gerais Bahia 

utilizados nos bens, serviços e 
obras;  

 

VIII – utilização de produtos 
reciclados, recicláveis, 
reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis; 

 

 

IX – utilização de insumos que 
fomentem o desenvolvimento de 
novos produtos e processos, com 
vistas a estimular a utilização de 
tecnologias ambientalmente 
adequadas; 

VII - estímulo ao mercado de 
produtos e serviços 
ecoeficientes;  

 X – maior vida útil e menor custo 
de manutenção do bem e da obra; 

V - maior vida útil e menor 
custo de manutenção do bem 
e do serviço;  

 
XI – maior geração de empregos, 
preferencialmente com mão de 
obra local; 

III - estímulo à geração de 
empregos, preferencialmente 
com mão de obra local;  

 
XII – preferência para materiais, 
tecnologias e matérias-primas de 
origem local; e 

 
II - a preferência para 
produtos, tecnologias e 
matérias-primas de origem 
local ou regional; 

  

VI - estímulo à reflexão 
socioambiental e às mudanças 
de atitude dos servidores e 
usuários dos espaços públicos;  

  
VIII - proteção ao trabalho 
digno e à saúde do 
trabalhador.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir da observação da tabela comparativa, pode-se constatar que, o Estado de São 

Paulo se utiliza de conceituações mais abrangentes. Isso pode ser observado, por exemplo, 

quando é feita menção à minimização na geração de resíduos, uma vez que não são definidas 

as formas de descarte. Em contrapartida, o Estado de Minas Gerais, ao se referir àquele aspecto, 

adota uma abordagem mais específica, uma vez que sua definição engloba questões 

relacionadas ao tratamento e à destinação final desses resíduos. 

 

A análise dos normativos de Minas Gerais e da Bahia revelam, ainda, que houve 

amadurecimento e incorporação dos critérios relacionados às CPS desde à sua implementação, 

tais como a utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 

processos, com o fulcro de estimular a utilização de tecnologias ambientalmente adequadas; 

incentivo à geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; a preferência para 

produtos, tecnologias e matérias-primas de origem local ou regional.  
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Pode-se destacar, ainda, como característica específica do Estado da Bahia considerações 

relacionadas ao comportamento do servidor público, o que pode ser traduzido por mecanismos 

que visam estímulo à reflexão socioambiental e às mudanças de atitude dos servidores e 

usuários dos espaços públicos, além da proteção ao trabalho digno e à saúde do trabalhador. 

 

O decreto nº 46.1059 do Estado de Minas Gerais guarda, ainda, a particularidade de 

citar explicitamente as especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para 

contratação de obras e serviços de engenharia serão elaboradas visando à: 

I – economia na manutenção e operacionalização da edificação; 

II – redução do consumo de energia e água; 

III – utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental; e 

IV – observância de outros critérios de sustentabilidade, desde que devidamente 

fundamentados. 

 

Ademais, os três decretos preconizam a adoção de tecnologias menos agressivas ao meio 

ambiente, o que sugere uma quebra de paradigma do modo de produção das grandes indústrias 

instaladas no Brasil. 

 

 No próximo capítulo serão apresentados e analisados os dados coletados ao longo desta 

pesquisa, seja por meio de entrevistas, seja por meio de aplicação de questionários. 

                                                           
9 Decreto Estadual nº 46.105 - Artigo 5º. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo serão analisados os dados levantados nesta pesquisa. Esta pesquisa foi 

executada em duas etapas: realização de entrevistas com os gestores dos respectivos programas; 

e aplicação de questionário com 10 pessoas, indicadas pelos gestores, que trabalham ou 

trabalharam nos Programas de CPS. Tal questionário teve como objetivo identificar a percepção 

desses atores em relação aos fatores positivos e restritivos à implementação do programa. 

 

Nas entrevistas realizadas foram identificadas algumas barreiras comuns aos três 

Estados. A esse respeito, foram alinhadas as referidas barreiras de acordo com o disposto por 

Korkmaz (2010), que as elenca nas seguintes categorias: (a) o hábito e a dificuldade de mudar 

o comportamento de compra; (b) a falta de fornecedores de bens ou serviços “sustentáveis”; (c) 

a complexidade de comparar custo/valor de avaliação real do dinheiro; (d) a dificuldade de 

incluir fatores mais amplos que as considerações ambientais; e (e) a percepção de que o 

processo e os resultados são mais dispendiosos e demorados. Desta forma, foi aplicado um 

questionário com as pessoas indicadas por cada um dos gestores, com a finalidade de medir 

qual a percepção deles em relação a cada um destes cinco pontos.   

 

No Gráfico 1 está apresentado o percentual de participação de cada Estado a nossa 

pesquisa com questionários. 

 

Gráfico 1 - Estados Participantes 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 
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Nos gráficos seguintes serão apresentados o resultado da aplicação dos questionários, 

para cada uma de suas variáveis, por meio do qual os respondentes atribuíram a cada uma das 

barreiras, notas que variavam entre 1 (pouco percebido) a 5 (muito percebido), de acordo com 

o grau seu grau de percepção acerca da influência que exerciam no processo de CPS. 

 

5.1.  Mudança de Comportamento 

  

O gestor/ comprador tem em sua natureza a preocupação com a economicidade do 

Estado, ele está sempre focado na Lei de Licitação10, buscando assim comprar sempre pelo 

menor preço. As licitações em geral são realizadas seguindo os critérios de preço, ou técnica e 

preço. Sendo assim, dentro da especificação solicitada no edital, visa-se adquirir o produto pelo 

menor preço. No entanto, muitas vezes características tais como qualidade, tempo de vida útil 

do produto ou bem são negligenciados a fim de atender ao requisito do preço. Deste modo, 

pode-se constatar que o programa de CPS vai ao encontro da cultura instalada nas repartições 

públicas no Brasil. Consequentemente, todos os programas em sua origem tiveram seminários, 

workshops e informativos/ cartilhas com a finalidade de orientar e disseminar as compras 

sustentáveis com o intuito de implantar essa cultura no servidor público.  

 

Segundo EBA “eles não são treinados a olhar outros aspectos como preço ao longo do 

ciclo de vida, ou seja, um produto mais barato na compra pode ser mais caro levando-se em 

conta o seu uso (pouca eficiência energética, pouco durável...) e o seu descarte (produz muito 

resíduos, que vai contaminar o meio ambiente), pois aquele produto pode gerar impactos 

negativos tanto ambientais quanto sociais e, na realidade, é mais caro para o estado e para a 

sociedade”. 

 

A esse respeito, a barreira (a), hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de 

compra, ficou classificada entre os graus 4 e 5 de percepção.  

 

                                                           
10 Lei 8.666 de 93. 
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Gráfico 2 - O hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de compra 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora 

 

Esse resultado corrobora com aquilo que já havia sido constatado por meio das 

entrevistas. Sob esse aspecto, os entrevistados apontaram a mudança de cultura e mentalidade 

como sendo um grande entrave ao desenvolvimento do programa, e destacaram que as 

mudanças só ocorrem em decorrência das legislações que vinculam o comprador e, 

especificamente nos casos de São Paulo e Minas Gerais, os catálogos de produtos sustentáveis 

são facilitadores da implementação do programa. Esse fato revela uma dificuldade significativa 

em se manter os gestores e decisores das compras públicas devidamente conscientes e 

motivados sendo imprescindível, nesse sentido, uma renovação nos processos de capacitação, 

e sensibilização em relação às implicações relacionadas ao tema. 

 

Deste modo, foi destacado pela EBA, que o trabalho de mudança de mentalidade do 

gestor público, neste aspecto, é um longo trabalho a ser feito. E deve acontecer em todos os 

níveis, a começar dos cargos mais altos, para que os compradores se sintam respaldados e 

seguros para comprar considerando aspectos sustentáveis do produto ou serviço em detrimento 

do menor preço. 

   

Neste sentido, o ESP2 afirmou que o Estado tem investido em um curso online, que 

atenderá não só aos gestores, mas será um fórum permanente para quem se interessar pelo tema.  

Esta ferramenta tem o objetivo não somente de treinamento, mas também é uma forma de 

manter o programa sempre atualizado.  
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5.2. Restrições de Mercado 

 

O programa de CPS se propõe a consumir produtos e bens não só com características 

sustentáveis, mas também que guarde em seus atributos uma linha de produção que incorpore 

ao longo de todo o ciclo de vida de bens e serviços, as melhores alternativas possíveis para 

minimizar impactos ambientais e sociais. Em vista disso, o gestor público poderá encontrar com 

um entrave à maturidade do mercado de bens sustentáveis no Brasil. 

  

No que se refere à barreira (b), falta de fornecedores de bens ou serviços 

“sustentáveis”, da mesma forma foi apontando com um item percebido, mas não no nível 

máximo, como apresentado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - A falta de fornecedores de bens ou serviços “sustentáveis” 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora 

 

Em relação a essa variável, identificamos que, para São Paulo, não se apresentaram 

restrições de mercado significativas, visto que em 2005 o Governo do Estado já havia publicado 

o Decreto do Selo Ambiental, o que dava as diretrizes para a adequação do mercado fornecedor. 

De acordo com o ESP1, a restrição de mercado mais relevante para o governo paulista, relatada 

na entrevista, se relacionou à oferta de papel sulfite reciclado, uma vez que não havia 

fornecedores suficientes para atender à demanda. No entanto essa restrição foi momentânea a 

época da implantação do projeto e atualmente já houve uma adequação desse mercado. No 

entanto, o ESP2 apontou a dificuldade, não está necessariamente no mercado, mas sim na 

dificuldade de formular uma política para o Estado de compras.  
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No Estado de Minas Gerais, por seu turno, segundo a EMG também não se observa 

restrição de mercado para os itens considerados básicos, tais como o lápis de madeira de 

reflorestamento, lâmpadas, papel sulfite reciclado. No entanto, quando nos referimos aos itens 

que englobam algum grau de inovação, tal como o post-it de papel reciclado, por exemplo, é 

percebida a restrição ou, até mesmo a falta de fornecedores.  

 

Por fim, a EBA apontou, de forma mais considerável, para a restrição de oferta de itens 

sustentáveis, os quais abarquem todas as características exigidas pelo programa. Ademais, os 

bens que se encontram disponíveis revelam uma variação dos valores para cima em comparação 

aos bens substitutos ‘normais’.  

 

Outro fator agravante das dificuldades na implementação do programa de CPS no 

Estado da Bahia é o cenário de contingenciamento de gastos vivido por aquele governo desde 

2014. A crise econômica vivida no Brasil nos últimos anos fez com que, a partir de 2015, fossem 

estabelecidas medidas restritivas11 para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio 

e de pessoal, no âmbito do Poder Executivo Estadual. Esse fato, por seu turno, influenciou 

diretamente na escolha dos gestores, os quais passaram a priorizar os bens mais baratos, em 

detrimento dos bens sustentáveis. 

 

5.3. Comparação custo/valor 

 

Ao falarmos da comparação custo/valor de bens sustentáveis, de avaliação real do 

dinheiro, temos que levar em consideração do conceito de ACV. De acordo com o Inmetro, o 

ciclo de vida é o conjunto de todas as etapas necessárias para que um produto cumpra sua função 

na cadeia de produtividade, desde a extração e processamento da matéria-prima até o descarte 

final, passando pelas fases de transformação, produção, transporte, distribuição, uso, reuso, 

manutenção e reciclagem.12 

 

                                                           
11 Decreto Estadual nº 16.417/2015 de 16/11/2015. 
12 http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/apresentacoes/3.pdf. Acessado em: 05/03/2017 
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Com efeito, a partir do conceito definido acima, não é uma tarefa simples comparar o 

custo com o valor real do dinheiro, visto que em se tratando de bens sustentáveis seu valor 

excede a questão temporal e do uso. 

 

Em relação a este item, identifica-se uma distribuição de notas um pouco mais 

igualitária, apesar da sua concentração na maior percepção, ou seja, entre os graus 4 e 5, 

ilustrado no Gráfico 4. Isso traduz o fato de que os gestores públicos no Brasil, de uma forma 

geral, encontram-se comprometidos com a economicidade ao realizarem procedimentos 

licitatórios o que, por seu turno, implica na decisão de compra pelo menor preço. Dessa forma, 

situações que representem eventual de quebra desse paradigma, podem ser confrontadas com 

situações de resistência e insegurança, mormente no que se refere à necessidade de justificativa 

da sua escolha por um produto mais caro, ainda que sustentável. 

 

Gráfico 4 - A complexidade de comparar custo/valor de avaliação real do dinheiro 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora 

 

5.4. Inclusão de fatores mais amplos que as considerações ambientais 

 

A respeito da barreira (d), a dificuldade de incluir fatores mais amplos que as 

considerações ambientais, verifica-se uma disposição bastante heterogênea das respostas 

obtidas, apresentado no gráfico 5. Deve-se considerar nesta análise que os 3 estados em questão 

possuem decretos que visam priorizar as MEs e EPPs nas compras públicas, sustentando, assim, 

o viés econômico e ainda os decretos que visam promover o consumo dos produtos da 

agricultura familiar e sustentar o viés social do Tripé da Sustentabilidade.  Mesmo mediante 
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esse arcabouço jurídico a EMG, por exemplo, relatou em sua entrevista que as compras da 

agricultura familiar são realizadas para cumprir o decreto, mas não por uma conscientização da 

importância do efeito dessa atitude socialmente. 

 

Gráfico 5 - A dificuldade de incluir fatores mais amplos que as considerações ambientais 

 
 Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

No entanto, verificou-se que todos os Estados considerados dispõem de catálogos de 

bens sustentáveis, ainda que estes se diferenciem em extensão, detalhamento e abrangência.   

 

Sob tal perspectiva, São Paulo detém o catálogo13 mais completo, quando comparado 

com os demais Estados. Para tanto, o referido documento engloba itens considerados básicos, 

tais como materiais de escritório, artigos, utensílios e utilidades de uso geral até bens mais 

complexos, como veículos, maquinas e equipamentos para indústrias especializadas, materiais 

para construção e pavimentação. Outrossim, todos esses bens (cerca de 1.500 itens) estão 

alocados em 211 grupos diferentes, de acordo com suas características. Esse fato, por si só, 

traduz uma maior preocupação do governo paulista em definir, de forma detalhada, um 

referencial para subsidiar os órgãos e contribuir para uma implementação mais efetiva do 

programa. 

 

                                                           
13http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Catalogo_UI/CatalogoPesquisa3.aspx?chave=&pesquisa=Y&cod_id=&ds_ite
m=&selo=1. Acessado em 26/02/2017. 
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O Governo de Minas possui, por sua vez, um catálogo14 de materiais, e tudo o que é 

adquirido no Estado, tem que estar cadastrado neste catálogo, este mesmo catálogo que abrange 

aproximadamente 350 itens sustentáveis. No entanto, quando o Governo opta que determinado 

produto seja consumido apenas com características sustentáveis, ele suspende do catálogo o 

bem ‘normal’ que seria seu substituto.   

 

O Governo da Bahia, por seu turno, é o único que não possui um catálogo de itens 

sustentáveis. Entretanto, dentro do seu catálogo15 regular, alguns itens estão classificados como 

sustentáveis. Por isso, uma das estratégias utilizada pela Secretaria de Administração da Bahia 

é a utilização da Ata de Registro de Preços16, a fim de ser um instrumento facilitador dos outros 

órgãos, ou seja, as unidades não precisariam buscar pelos preços dos bens sustentáveis. 

Ademais, outra vantagem apontada pela entrevistada, é que o registro de preços pode baratear 

o custo de um determinado produto, concorre para o viés econômico da sustentabilidade, já que 

a compra em grandes quantidades leva a preços mais baratos, economizando recursos para 

serem aplicados em outros projetos.  

 

5.5. Processos mais dispendiosos e demorados 

 

A última barreira a ser discutida neste trabalho a percepção de que o processo e os 

resultados são mais dispendiosos e demorados, verifica-se uma distribuição heterogênea das 

respostas obtidas, apresentado no gráfico 6. A EMG, por exemplo, relatou que, por vezes, há 

dificuldade de definir critérios técnicos para embasar a criação do item sustentável. 

Consequentemente, por vezes é necessário que outros setores do governo sejam envolvidos 

cada um com a sua expertise especifica, o que acarreta um grau maior de complexidade aos 

processos de CPS.  

 

De acordo com o ESP2, o gestor salientou que não percebe que o processo de CPS seja 

mais dispendioso e demorado, uma vez que há 3 Secretarias de Estado trabalhando 

                                                           
14https://www1.compras.mg.gov.br/catalogo/consultaItensMateriaisCadastrados.html?tabItensMaterialCadastrad
os_paginaCorrente=1&tabItensMaterialCadastrados_ordenacao=2-1,3-
1&nomeElementoItemDespesaOpcaoEOu=E&nomeClasseOpcaoEOu=E&nomeLinhaFornecimentoOpcaoEOu=
E&nomeItemMaterialOpcaoEOu=E&situacoes=ATIVO&enumMaterialOuServico=MATERIAL&nomeGrupoO
pcaoEOu=E&nomeMaterialOpcaoEOu=E&sustentavel=true.  Acessado em 26/02/2017. 
15 http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/tabela_comprasnet_portarias_001_080_178_2610_314.pdf 
Acessado em 26/02/2017. 
16 Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 – Art. 2º, parágrafo II - Documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e 
propostas apresentadas. 
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colaborativamente neste projeto: Meio Ambiente; Planejamento e Gestão; e Fazenda. Além, da 

Procuradoria Geral de São Paulo disponibilizar, através Bolsa Eletrônica de Compras, minutas 

de padrão que preveem a participação restrita a ME, EPP e Cooperativas.17 No entanto, o gráfico 

indica uma percepção diferente dos demais participantes da pesquisa.  

 

Gráfico 6 - A percepção de que o processo e os resultados são mais dispendiosos e demorados 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Em conclusão, é apresentado no Quadro 6 uma comparação de todas a variáveis 
apresentadas anteriormente. 
 

Quadro 6 - Resumo das Barreiras Identificadas 

Variável Subprodutos São Paulo 
Minas 
Gerais 

Bahia 

Percentual de 
participação   40% 30% 30% 

5.1. Mudança de 
Comportamento 

O hábito e a dificuldade de 
mudar o comportamento de 
compra 4 5, 4 5, 4 

Fácil engajamento dos 
compradores  Não Não Não 

Programa de educação 
continuada Sim Não Não 

5.2. Restrições de 
Mercado 

A falta de fornecedores de bens 
ou serviços “sustentáveis” 4,3 4,3 5,4 

Itens Básicos Não Não Sim 

Itens Complexos Não Sim Sim 

                                                           
17 https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Aspx/Minutas.aspx?chave. Acessado em: 07/03/2017 
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Variável Subprodutos São Paulo 
Minas 
Gerais 

Bahia 

5.3. Comparação 
custo/valor 

A complexidade de comparar 
custo/valor de avaliação real do 
dinheiro 5,4,3 5,4,3 5,4,2 

5.4. Inclusão de fatores 
mais amplos que as 
considerações 
ambientais 

A dificuldade de incluir fatores 
mais amplos que as 
considerações ambientais 5,4,3,2 5,4,3 5,2 

Preferência a MEs e EPP Sim  Sim Sim 
Programa de Agricultura 
Familiar Sim Sim Sim 
Catálogo de Produtos 
Sustentáveis Sim Não Não 

Nº de produtos e serviços 
sustentáveis catalogados 1.500 350 15 

5.5. Processos mais 
dispendiosos e 
demorados 

A percepção de que o processo e 
os resultados são mais 
dispendiosos e demorados 4,3,2 4,3,1 5,3 

Diversas secretarias envolvidas Sim Não Não 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Ademais, no que tange a implementação do programa os três Estados tem experiências 

semelhantes por terem contratado o mesmo órgão para consultoria e assessoria deste processo. 

No entanto, o que foi percebido ao longo das pesquisas é uma diferença de maturidade nos 

processos. Isto em parte pode ser explicado pela disparidade nos indicadores do perfil 

socioeconômico, a saber São Paulo se destacando entre os 03 com o maior PIB e renda per 

capita.  

 

O presente estudo apresenta o “hábito e a dificuldade de mudar o comportamento de 

compra” como uma das barreiras, sendo esta variável que apresentou a resposta mais 

homogênea dentre as demais. Bem como, foi destaque em todas as entrevistas pois todos os 

gestores entendem que deve haver um trabalho de conscientização dos servidores envolvidos 

com compras. Isto porque os decretos não são impositivos, eles sugerem e propõe um novo 

padrão de consumo a ser seguido, mas não havendo obrigatoriedade. 



49 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação de mestrado assumiu como objetivo analisar qual o estágio/panorama 

das CPS nos processos licitatórios de três estados brasileiros, identificando como os respectivos 

programas foram implementados e quais as eventuais barreiras para o êxito no alcance de seus 

objetivos. 

 

Para tal, esta análise apoiou-se no arcabouço jurídico estadual referente às compras 

públicas sustentáveis e em uma pesquisa de campo junto aos gestores públicos, por meio de 

entrevistas e aplicação de questionários.  

 

 Diante de todo o exposto, é indiscutível a relevância das CPS, tanto no cenário 

internacional quanto no Brasil. Sob tal perspectiva, a expressividade do volume e do valor das 

compras públicas, representam uma capacidade de irradiação de critérios e conceitos 

significativamente relevante, a qual pode influenciar mercados e culturas de consumo. 

Verificou-se, outrossim, que a implementação do referido modelo é uma tarefa complexa, e 

para o seu sucesso, importantes questões devem ser consideradas, mormente aquelas 

relacionadas à necessidade de quantificação dos benefícios e dos custos decorrentes de sua 

adoção, já que os seus benefícios são inatingíveis ou perceptíveis apenas a médio e longo prazo. 

A CPS, porém, não pode ser dissociada do modelo de desenvolvimento sustentável adotado 

pelo país devendo, nesse sentido, integrar uma estratégia de desenvolvimento nacional.   

 

No que se refere ao panorama brasileiro, foram encontradas diversas dificuldades, 

sendo as mais relevantes: a falta de fornecedores de produtos qualificados, o engajamento dos 

compradores e a dificuldade de especificação de itens mais complexos. A análise dos 3 estados 

nos permitiu identificar que, apesar dos avanços oriundos das alterações dos normativos, da 

criação de selos, catálogos, etc., ainda existem fatores importantes a serem desenvolvidos, tais 

como conscientização dos gestores, expansão dos mercados de bens sustentáveis, a definição 

de critérios de escolha mais específicos, entre outros. Pode-se inferir, portanto, que os estados 

brasileiros têm inserido em seus normativos, elementos relacionados às CPS. Contudo, ainda 

que o aparato regulatório tenha se desenvolvido, ainda é restrito o seu uso prático. 

 

Dessa forma, a multidisciplinaridade de temas, esferas e atores envolvidos neste 

modelo demanda uma gestão sistêmica e integrada por parte dos governantes e dos gestores 
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públicos. Este estudo mostrou que apenas o aparato jurídico, não é suficiente para a 

implementação da CPS. 

 

Outrossim, ações relacionadas à conscientização, à capacitação, à divulgação, etc., 

fazem-se necessárias, de forma que tal cultura possa ser internalizada pela administração 

pública, adquira relevância e representatividade em cada Estado e passe, de fato, a exercer o 

seu papel de política pública promotora do desenvolvimento econômico sustentável no País. 

Torna-se indispensável, ainda, entendermos de que forma o Poder Público pode atuar como 

indutor destes mercados, a fim não só de popularizar da CPS junto aos governantes, gestores e 

população de uma forma geral, mas também para que o desenvolvimento sustentável possa ser, 

definitivamente, uma realidade brasileira.  

 

Ademais, percebe-se que apesar do avanço do Brasil sobre o tema, ainda há um longo 

caminho de amadurecimento na implantação e no desenvolvimento do programa em outras 

unidades da federação já que, até o momento, alguns Estados sequer esboçaram iniciativas 

regulatórias relacionadas ao tema. Nesse sentido, futuras investigações, as quais abranjam 

outras esferas da Administração Pública, e que tenham como finalidade a identificação das 

barreiras aqui estudadas, além de outras que sejam específicas de cada região, se apresentam 

tanto como uma oportunidade quanto como uma necessidade para a efetivação do modelo em 

âmbito nacional. 

 

Por fim, este estudo constituiu apenas um contributo para o conhecimento das 

dificuldades enfrentadas pelos compradores públicos no campo dos produtos sustentáveis. Dada 

a importância do assunto, considera-se que trabalhos que abordem as dificuldades encontradas 

pelas empresas fornecedoras para se enquadrarem nos modelos sustentáveis, seriam de grande 

valia para o desenvolvimento do tema. 
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APÊNDICE 1 – Roteiro de Entrevista 

 
 

1. Qual o conceito de sustentabilidade adotado pelo Governo? 
 

2. Inicialmente foi elaborado um inventário, ou seja, um levantamento da situação do Estado? 

Quais setores da organização foram abordados e quais produtos ou serviços foram 

envolvidos no programa? 

a. Como foi realizada a classificação dos itens “sustentáveis”? 

b. A Secretaria de Meio Ambiente participou deste projeto? 

 

3. Como foram estabelecidas as metas e quais são?  

 

4. Foi elaborado um plano de ação, com a devida definição de responsáveis para cada 

atividade?  

 

5. Houve alguma dificuldade específica na implantação do plano de ação, com a incorporação 

dos critérios socioambientais nos editais, incluindo o treinamento dos envolvidos e 

comunicação interna e externa? 

a. Quais as maiores dificuldades para a cotação de preço e/ou processos de licitação 

para os itens sustentáveis? 

 

6. Há o acompanhamento e mensuração dos resultados? 

a. Houve alteração nos preços, para cima ou pra baixo? Quando comparados a bens 

similares. 

   

7. Qual a forma de contratação e/ou compra destes bens: licitação ou direta? 
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APÊNDICE 2 – Formulário de Pesquisa 
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ANEXO 1 – Selo Socioambiental 

Decreto Estadual nº 50.170, de 4 de novembro de 2005  

Institui o Selo SOCIOAMBIENTAL no âmbito da Administração Pública estadual e dá 

providências correlatas  

 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

Considerando que o fomento a políticas sociais é dever do Poder Público e prioridade do 

Estado;  

 

Considerando que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida;  

 

Considerando que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias;  

 

Considerando que cabe, não apenas, mas também, ao Poder Público o dever de defender e 

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações;  

 

Considerando que o Estado tem adotado medidas voltadas para mudança nos padrões de 

consumo de bens e serviços, visando à sustentabilidade do desenvolvimento e manutenção do 

equilíbrio ecológico; e  

 

Considerando que os órgãos e entidades da administração estadual que realizam ações 

administrativas e operacionais sob critérios socioambientais devem ser publicamente 

reconhecidos,  

 

Decreta:  

 

Artigo 1º - O desenvolvimento e a implantação de políticas, programas e ações de Governo 

deverão considerar a adoção de critérios socioambientais compatíveis com as diretrizes de 

desenvolvimento sustentável.  

Artigo 2º - Para os fins deste decreto, consideram-se critérios socioambientais, entre outros:  
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I - fomento a políticas sociais;  

II - valorização da transparência da gestão;  

III - economia no consumo de água e energia;  

IV - minimização na geração de resíduos;  

V - racionalização do uso de matérias-primas;  

VI - redução de emissão de poluentes;  

VII - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;  
VIII - utilização de produtos de baixa toxicidade.  
 
 
Artigo 3º - Fica instituído, na Administração estadual, o Selo SOCIOAMBIENTAL, a ser 

estampado nos documentos relativos a atividades que adotem ao menos um dos critérios a que 

se refere o artigo 2º deste decreto.  

 

Parágrafo único - O selo de que trata este artigo observará o modelo constante do anexo deste 

decreto e será outorgado pelo Secretário de Estado ou pelo dirigente da entidade da 

Administração  

Indireta responsável pela atividade.  

 

Artigo 4º - Os critérios socioambientais referidos neste decreto deverão ser observados:  

I - nas descrições detalhadas de itens de material, especificações e memoriais técnicos 

constantes:  

 

a) do Cadastro Único de Materiais e Serviços - CADMAT;  

b) do Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras - SIAFÍSICO;  

c) de cadastros ou catálogos de materiais mantidos pelos demais órgãos e entidades da 

Administração estadual;  

II - nos Manuais de Serviços Terceirizados, desenvolvidos ou atualizados sob coordenação da 

Casa Civil, de adoção obrigatória para toda a Administração estadual.  

 

§ 1º - O catálogo de materiais CADMAT deverá ser disponibilizado integralmente para consulta 

no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.  

 

§ 2º - As licitações e contratações de serviços não abrangidos pelos Manuais de Serviços 

Terceirizados, bem como as de obras, deverão adotar, no que couber, especificações técnicas 

adequadas à promoção da sustentabilidade socioambiental.  
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Artigo 5º - O disposto neste decreto aplica-se aos órgãos da Administração Direta e entidades 

da Administração Indireta.  

 

§ 1º - As sociedades de economia mista, empresas, fundações públicas e demais entidades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo Estado expedirão suas próprias orientações para 

aplicação deste decreto, nos limites estabelecidos na Constituição e em lei.  

 

§ 2º - O representante da Fazenda do Estado nas entidades referidas neste artigo diligenciará 

para que os respectivos regulamentos sejam adequados às disposições deste decreto.  

 

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Palácio dos Bandeirantes, 4 de novembro de 2005  

 

GERALDO ALCKMIN  

 

ANEXO: a que se refere o parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 50.170, de 4 de novembro 

de 2005 
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ANEXO 2 – Decreto Estadual nº. 53.336 

 

DECRETO Nº 53.336, DE 20 DE AGOSTO DE 2008 

 

Institui o Programa Estadual de Contratações 

Públicas Sustentáveis e dá providências 

correlatas  

   

ALBERTO GOLDMAN, Vice-Governador, em Exercício no Cargo de Governador do 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando a premência de implementação de ações de consumo sustentável por 

parte da Administração Pública direta e indireta do Estado; 

Considerando a necessidade de observância de critérios sócio-ambientais nas 

contratações do Estado; 

Considerando que o artigo 170 da Constituição Federal estabelece competir ao Poder 

Público a defesa e preservação do meio ambiente, conferindo tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços, assim como de seus processos de elaboração e 

prestação; e 

Considerando que o poder de compra do Estado é o meio eficaz para promover o 

desenvolvimento sustentável,  

 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Administração Pública direta e autárquica do 

Estado, o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis. 

Artigo 2º - O programa de que trata este decreto tem por finalidade implantar, 

promover e articular ações que visem a inserir critérios sócio-ambientais, compatíveis com os 

princípios de desenvolvimento sustentável, nas contratações a serem efetivadas no âmbito a que 

alude o artigo anterior. 

Artigo 3º - Consideram-se critérios sócio-ambientais, para fins deste decreto: 

I - fomento às políticas sociais; 

II - valorização da transparência da gestão; 

III - economia no consumo de água e energia; 

IV - minimização na geração de resíduos; 
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V - racionalização do uso de matérias-primas; 

VI - redução da emissão de poluentes; 

VII - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 

VIII - utilização de produtos de baixa toxicidade. 

Artigo 4º - A coordenação do programa a que alude o artigo 1º deste decreto caberá à 

Secretaria de Gestão Pública. 

Artigo 5º - São atribuições da Secretaria de Gestão Pública, no exercício da 

competência de que trata o artigo anterior: 

I - propor diretrizes, normas e procedimentos voltados a fomentar a adoção de critérios 

sócioambientais nas contratações a serem efetivadas no âmbito a que se refere o artigo 1º deste 

decreto, que tenham por objeto a aquisição de bens, a prestação de serviços comuns e a 

execução de obras e serviços de engenharia; 

II - articular os diversos órgãos e entidades da Administração Pública, buscando a 

plena harmonização dos critérios sócio-ambientais adotados. 

Artigo 6º - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente elaborar estudos e prestar assessoria 

técnica na área ambiental, visando à introdução de critérios sócio-ambientais nas contratações 

a serem efetivadas no âmbito a que alude o artigo 1º deste decreto. 

Artigo 7º - Deverá ser nomeada, em cada órgão ou entidade da Administração Pública 

direta e autárquica, uma Comissão Interna de Contratações Públicas Sustentáveis, a ser 

constituída por, no mínimo, 2 (dois) membros. 

§ 1º - Caberá ao dirigente do órgão ou entidade designar os membros da comissão de 

que trata o “caput” deste artigo, indicando o seu Coordenador. 

§ 2º - As funções dos membros referidos no parágrafo anterior serão desenvolvidas 

sem prejuízo das atividades inerentes aos seus respectivos cargos e funções. 

Artigo 8º - São atribuições da comissão de que trata o artigo anterior: 

I - implantar o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis no órgão ou 

entidade a que pertence, em consonância com o estabelecido no artigo 2º deste decreto; 

II - empreender ações visando conscientizar e envolver todos os servidores, em 

especial aqueles diretamente ligados aos setores de compras e contratações, na implantação do 

programa a que alude o inciso anterior; 

III - submeter à Secretaria de Gestão Pública, ao final de cada exercício, relatório 

detalhado das ações e programas desenvolvidos. 

Artigo 9º - É vedado atribuir remuneração aos servidores, a qualquer título, em 

decorrência da participação em Comissão Interna de Contratações Públicas Sustentáveis. 
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Artigo 10 - Os órgãos e entidades abrangidos por este decreto terão o prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data de sua publicação, para remeterem à Secretaria de Gestão 

Pública o ato de designação dos membros a que alude o artigo 7º deste decreto. 

Artigo 11 - Os representantes da Fazenda do Estado junto às sociedades de economia 

mista, empresas públicas, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e demais 

entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Estado, adotarão as providências 

necessárias visando ao atendimento do disposto neste decreto. 

Artigo 12 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 20 de agosto de 2008 
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ANEXO 3 – Decreto Estadual nº. 46.105 

Estabelece diretrizes para a promoção do 
desenvolvimento sustentável nas contratações 
realizadas pela administração pública estadual, 
nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que 
lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art. 
3º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto estabelece diretrizes para a promoção do desenvolvimento 
sustentável nas contratações realizadas pelo Poder Executivo estadual, aplicando-se à 
administração pública direta, autárquica, fundacional e às empresas estatais dependentes. 

Art. 2º No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o responsável 
pela aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará a viabilidade da adoção de 
critérios de sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 

§ 1º Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas práticas 
sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. 

§ 2º O edital de licitação que estabeleça critérios de sustentabilidade poderá ser objeto 
de consulta pública, visando verificar a adequação das exigências ao mercado fornecedor. 

§ 3º A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter 
competitivo do certame e a economicidade da contratação. 

§ 4º Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão veiculados 
como especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 

Art. 3º Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor técnica, 
ou o tipo técnica e preço, poderão ser estabelecidos, no instrumento convocatório, critérios 
objetivos de sustentabilidade, relacionados ao objeto licitado, para a avaliação e classificação 
das propostas. 

Art. 4º Consideram-se critérios de sustentabilidade: 

I – economia no consumo de água e energia; 

II – minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente adequada 
dos que forem gerados; 

III – racionalização do uso de matérias-primas; 

IV – redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 

V – adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
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VI – utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de menor 
toxicidade; 

VII – utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 

VIII – utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis; 

IX – utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 
processos, com 

vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente adequadas; 

X – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

XI – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

XII – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 

XIII – fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou entidades 
contratantes estabeleçam outros critérios de sustentabilidade, desde que devidamente 
fundamentados. 

Art. 5º As especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para 
contratação de obras e serviços de engenharia serão elaboradas visando à: 

I – economia na manutenção e operacionalização da edificação; 

II – redução do consumo de energia e água; 

III – utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental; e 

IV – observância de outros critérios de sustentabilidade, desde que devidamente 
fundamentados. 

Art. 6º Consideram-se obrigações contratuais que visam à promoção da sustentabilidade 
nas contratações públicas: 

I – redução do consumo de água e energia elétrica; 

II – adoção, em relação aos resíduos sólidos, das seguintes medidas, nos termos do art. 
4º da Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos: 

a) coleta seletiva; 

b) destinação final ambientalmente adequada, por meio de reutilização, 
reaproveitamento, reciclagem, compostagem, geração de energia, tratamento ou disposição 
final; 
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c) gestão integrada de resíduos sólidos; 

d) logística reversa; e 

e) manejo integrado de resíduos sólidos; 

III – utilização, preferencialmente, de mão de obra local; e 

IV – observância das determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Estadual de Política Ambiental e de outras 
entidades que estabeleçam normas relativas à proteção do meio-ambiente. 

Parágrafo único. A contratada promoverá cursos de capacitação para seus funcionários, 
visando ao atendimento do disposto nos incisos I e II, desde que previsto no instrumento 
convocatório. 

Art. 7º A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório poderá ser 
feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, 
diligências do órgão ou entidade contratante ou por outro meio definido no instrumento 
convocatório. 

Art. 8º A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG – coordenará 
estudos técnicos para viabilizar a inserção de critérios de sustentabilidade em famílias de 
materiais, serviços e obras, o que poderá ser realizado em conjunto com outros órgãos e 
entidades da Administração Pública do Poder Executivo estadual, conforme a natureza dos itens 
a serem adquiridos ou contratados. 

§ 1º Os resultados dos estudos técnicos de que trata o caput serão consolidados em 
manuais de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração Pública do 
Poder Executivo estadual. 

§ 2º Os estudos para a definição das estratégias de contratação para as famílias de 
materiais, serviços e obras, elaborados sob o ponto de vista de Gestão Estratégica de 
Suprimentos, observarão a critérios de sustentabilidade definidos neste Decreto, ficando os 
comitês executivos responsáveis pela articulação das ações que visem inserir os respectivos 
critérios. 

Art. 9º A SEPLAG disponibilizará, no Catálogo de Materiais e Serviços – CATMAS – 
do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços, itens sustentáveis de utilização 
obrigatória. 

§ 1º Será considerado sustentável o item de material ou serviço que apresentar pelo 
menos um dos critérios de sustentabilidade definidos no art. 4º. 

§ 2º Caso comprovada a necessidade de utilização de item não sustentável, de modo 
que não possa ser atendida a obrigatoriedade estabelecida no caput, o órgão ou entidade 
demandante justificar-se-á tecnicamente nos autos do processo de compras. 

Art. 10. Os critérios de sustentabilidade referidos neste Decreto serão observados, 
sempre que possível, nas propostas de inclusão de itens de material e serviço no CATMAS. 
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§ 1º O responsável pela proposta informará, em campo específico disponível no sistema, 
o critério de sustentabilidade utilizado na especificação inserida. 

§ 2º A proposta que não incluir critério de sustentabilidade poderá ser devolvida ao 
proponente para revisão. 

Art. 11. A SEPLAG poderá expedir normas complementares para o cumprimento do 
disposto neste Decreto. 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação. 

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 12 de dezembro de 2012; 224º da 
Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil. 

ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA 

Danilo de Castro 

Maria Coeli Simões Pires 

Renata Maria Paes de Vilhena 

Adriano Magalhães Chaves 
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ANEXO 4 – Decreto Estadual nº. 14.692 

DECRETO Nº 14.692 DE 09 DE AGOSTO DE 2013 
 

Institui o Programa Estadual de Compras Públicas 
Sustentáveis e dá outras providências. 
  

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 105, inciso V e XIX, da Constituição Estadual, e considerando 

a natureza de norma geral do caput do art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

o art. 2º, III, e o art. 4º, I a III, da Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, o art. 6º, XXI, da 

Lei nº 12.050, de 07 de janeiro de 2011, e o art. 31, §§6º e 7º, da Lei nº 9.433, de 01 de março 

de 2005,  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º- Fica instituído o Programa Estadual de Compras Públicas 

Sustentáveis, com a finalidade de promover ações que visem priorizar a aquisição de bens, 

serviços e obras que considerem critérios e práticas de sustentabilidade, como forma de 

promover o desenvolvimento sustentável.  

Art. 2º - A gestão do Programa Estadual de Compras Públicas Sustentáveis 

caberá ao Comitê Gestor, com a atribuição de sistematizar os procedimentos e práticas de 

sustentabilidade, propor novos critérios socioambientais a serem utilizados nas aquisições de 

bens e contratações de serviços e obras, bem como promover a articulação entre os órgãos e 

entidades integrantes da Administração Pública do Estado da Bahia, visando à plena adesão às 

compras públicas sustentáveis, observando as diretrizes de sustentabilidade previstas no art. 5º 

deste Decreto.  

Art. 3º - O Comitê Gestor será composto por representantes dos órgãos e das 

entidades a seguir relacionadas:  

I - 02 (dois) representantes da Secretaria da Administração, sendo 01 (um) 

representante da Superintendência de Serviços Administrativos e 01 (um) representante 

da Coordenação Central de Licitação;  

II - 01 (um) representante da Auditoria Geral do Estado;  

III - 01 (um) representante da Casa Civil;  

IV- 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado;  

V - 01 (um) representante da Secretaria do Meio Ambiente;  

VI - 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano;  
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VII - 01 (um) representante da Secretaria da Indústria, Comércio e 

Mineração;  

VIII - 01 (um) representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação;  

IX - 01 (um) representante da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 

Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura;  

X - 01 (um) representante da Secretaria de Infra-Estrutura.  

§ 1º- A coordenação do Comitê Gestor será exercida pela Secretaria da 

Administração, através da Superintendência de Serviços Administrativos.  

§ 2º- A Secretaria do Meio Ambiente fornecerá o suporte técnico na área 

ambiental, visando à definição dos critérios de sustentabilidade para a especificação de bens ou 

serviços.  

Art. 4º - À Secretaria da Administração, coordenadora do Comitê Gestor, 

compete:  

I - normatizar os procedimentos e as práticas de sustentabilidade propostos pelo 

Comitê Gestor do Programa;  

II - executar as ações relativas ao Programa;  

III - conduzir os procedimentos de especificação sustentável, findos os quais 

se promoverá a inserção de itens sustentáveis no Catálogo Geral de Materiais e  

Serviços;  

IV - providenciar a divulgação permanente dos itens sustentáveis constantes do 

Catálogo Geral de Materiais e Serviços;  

V - definir o percentual de itens sustentáveis a serem utilizados no Sistema de 

Registro de Preços;  

VI - executar outras atividades correlatas.  

Art. 5º- As ações do Programa Estadual de Compras Públicas Sustentáveis 

terão como base as seguintes diretrizes de sustentabilidade:  

I - o uso de inovações que reduzam a pressão sobre os recursos naturais;  

II - a preferência para produtos, tecnologias e matérias-primas de origem local 

ou regional;  

III - estímulo à geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;  

IV - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos  

bens, serviços e obras;  

V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e do serviço;  

VI - estímulo à reflexão socioambiental e às mudanças de atitude dos servidores 

e usuários dos espaços públicos;  



69 

 

VII - estímulo ao mercado de produtos e serviços ecoeficientes;  

VIII - proteção ao trabalho digno e à saúde do trabalhador.  

Art. 6º - Os critérios e práticas de sustentabilidade que norteiam as 

especificações sustentáveis dos bens, serviços e obras, no âmbito do Programa Estadual de 

Compras Públicas Sustentáveis, são, dentre outros:  

I - conservação e uso racional de água, energia e outros recursos naturais; 

II - minimização na geração de resíduos e efluentes;  

III - racionalização do uso de matérias-primas;  

IV - priorização de produtos biodegradáveis, reciclados ou recicláveis;  

V - adoção de tecnologias limpas e menos agressivas ao meio ambiente;  

VI - utilização de produtos de baixa toxicidade;  

VII - redução da emissão de poluentes;  

VIII - priorização de produtos, tecnologias ou matérias-primas de origem local 

ou regional;  

IX - utilização preferencialmente de mão de obra local.  

Art. 7º - Os critérios e práticas de sustentabilidade devem estar objetivamente 

definidos no instrumento convocatório, como especificação técnica do objeto ou como 

obrigação da contratada, conforme o disposto neste Decreto e nas normas editadas pela 

Secretaria da Administração.  

Parágrafo único - A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá 

ser justificada nos autos e não deve frustrar a competitividade.  

Art. 8º - A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório 

poderá ser feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório.  

§ 1º - Em caso de inexistência da certificação referida no caput deste artigo, o 

instrumento convocatório estabelecerá que, após a seleção da proposta e antes da adjudicação 

do objeto, o contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do bem ou serviço 

às exigências editalícias ou solicitar do contratado amostras a serem submetidas à análise.  

§ 2º - Caso o bem ou serviço seja considerado inadequado em relação às 

exigências do instrumento convocatório, o contratante deverá apresentar razões técnicas, 

assegurado o direito de manifestação do licitante vencedor.  

Art. 9º - As especificações de bens e serviços sustentáveis pertinentes à área 

de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, obedecerão às diretrizes traçadas pelo 

Conselho de Informática Governamental, criado pelo art. 49, inciso IV, da Lei nº 10.955, de 21 

de dezembro de 2007, observado o disposto no Decreto nº 12.532, de 23 de dezembro de 2010.  
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Art. 10 - As especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo 

para contratação de obras e serviços de engenharia devem ser elaboradas, nos termos do art. 14 

da Lei nº 9.433, de 01 de março de 2005, de modo a proporcionar a economia da manutenção 

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

tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental.  

Art. 11 - A Secretaria da Administração expedirá as instruções 

complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento deste Decreto.  

Art. 12 - Subordinam-se às disposições deste Decreto os órgãos da 

Administração direta, as autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Estado. 

Parágrafo único - As sociedades de economia mista, as empresas públicas e 

as fundações privadas integrantes da Administração Pública Estadual poderão utilizar as 

normas estabelecidas neste Decreto.  

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.  

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 09 de agosto de 2013. 
  

JAQUES WAGNER 
Governador 

 
 

Rui Costa 
Secretário da Casa Civil 

 
Eugênio Spengler 

Secretário do Meio Ambiente 
 

James Silva Santos Correia 
Secretário da Indústria, Comércio e 

Mineração 
 

Eduardo Seixas de Salles 
Secretário da Agricultura, Pecuária, 
Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e 

Aquicultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manoel Vitório da Silva Filho 
Secretário da Administração 

 
Cícero de Carvalho Monteiro 

Secretário de Desenvolvimento Urbano 
 

Paulo Francisco de Carvalho Câmera 
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 
Otto Alencar 

Secretário de Infra-Estrutura 


