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RESUMO 

 

As licitações sustentáveis ganharam maior visibilidade com a alteração do art. 3º, da lei nº 

8.666/93 pela lei nº 12.349/10, que inseriu como princípio das licitações públicas a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável. Dessa forma, o trabalho procurou abordar a 

legislação relacionada ao tema e quais os critérios ambientais encontram-se nela previstos para 

que uma compra pública de produtos seja sustentável. Para tanto, foram analisadas algumas 

iniciativas do Estado de São Paulo, visto que este foi um dos primeiros a adotar um Programa 

de Contratações Públicas Sustentáveis voltado à inserção de critérios socioambientais em suas 

contratações. Além disso, a pesquisa também aborda as vantagens e possíveis desvantagens 

com relação à realização de compras públicas sustentáveis e como os Tribunais têm se 

posicionado com relação ao tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Licitações Sustentáveis. Promoção do Desenvolvimento Nacional 

Sustentável. Critérios Sustentáveis. Estado de São Paulo. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Green Public Procurement gained more visibility with the amendment of article 3, law nº 

8.666/93,  which included the principle of the promotion of national sustainable development 

among the values to be promoted by public bids. This paper intends to approach the related 

legislation to the theme and the environmental criteria we found on those legislation for the 

sustainable purchase of public products. To that purpose, some initiatives of the State of São 

Paulo were analyzed, since this was one of the first to adopt a program of public sustainable 

contrats focused on the inclusion of social and environmental criteria in their contracts. In 

addition, the paper also discusses the advantages and disadvantages of the sustainable purchase 

of products and how the courts have positioned themselves on this particular issue. 

KEY-WORDS: Green Public Procurement. Promotion of the National Sustainable 

Development. Environmental Criteria. State of São Paulo. 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS  

 

PIB – Produto Interno Bruto 

TCU – Tribunal de Contas da União 

TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

TJSP – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

CNUMAD – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

ONU – Organização das Nações Unidas 

CMMAD – Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

CRFB/88 – Constituição da República Federativa do Brasil 

GPP – Green Public Procurement 

TJRJ – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

CISAP – Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública 

IN nº 01/2010 SLTI (MPOG) – Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

OCP – Organismo de Certificação de Produtos 

GEN – Global Ecolabelling Netword 

ISO – Internacional Organization for Standardization 

FGV – Fundação Getulio Vargas 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

CQGP – Comitê de Qualidade de Gestão Pública do Governo do Estado 

SMA – Secretaria de Meio Ambiente 



 

 

CADMAT – Cadastro Único de Materiais e Serviços 

BEC – Bolsa Eletrônica de Compras  

CADMADEIRA – Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que Comercializam, no Estado de 

São Paulo, Produtos e Subprodutos de Origem Nativa da Flora Brasileira 

EPEAT – Eletronic Product Enviromental Assement Tool 

FSC – Forest Steward Council 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 9 

1. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO CONTEXTO INTERNACIONAL ...... 12 

1.1 Conferências Internacionais sobre o tema .................................................................... 12 

1.2 O Conceito de Desenvolvimento Sustentável ............................................................. 188 

2. O QUE É LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL? ....................................................................... 211 

2.1 O Tema no Direito Positivo .......................................................................................... 25 

2.1.1 Constituição Federal ..................................................................................................... 25 

2.1.2 A Lei 8.666/93 e os Decretos que a regulamentam .................................................... 277 

2.1.3 Legislação ambiental relacionada às licitações sustentáveis ........................................ 29 

2.1.4 Instrução Normativa nº 01/2010 da SLTI (MPOG) ...................................................... 30 

2.1.5 Julgados do TCU acerca do tema ............................................................................... 333 

3. COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: COMO RECONHECER OS PRODUTOS 

SUSTENTÁVEIS? ................................................................................................................... 36 

3.1 Certificação de produtos através dos rótulos ambientais .............................................. 39 

3.1.1 A exigência de produtos certificados nas compras públicas: visão do TCU sobre a 

questão .......................................................................................................................... 43 

4. APLICAÇÃO PRÁTICA DAS COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NO ESTADO 

DE SÃO PAULO ..................................................................................................................... 46 

4.1 A Resolução CC-53/04 e o Grupo Técnico GT-2004 .................................................. 46 

4.2 Legislação Estadual acerca das Compras Públicas Sustentáveis .................................. 48 

4.3 O Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis: Estrutura e Objetivos .. 50 

4.4 O Programa na prática e a importância do Selo de Responsabilidade Socioambiental 52 

4.5 Parecer CJ /SMA nº 683/2006 ...................................................................................... 57 

4.6 Precedentes acerca das Compras Públicas Sustentáveis ............................................... 60 

4.6.1 Posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo .................................. 60 

4.6.2 Posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ................................. 62 

CONCLUSÃO .......................................................................................................................... 67 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 71 



9 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em um planeta onde os recursos naturais são finitos. Ao longo dos anos, com 

o crescimento populacional e a necessidade de desenvolvimento dos países, esses recursos 

passaram a ser utilizados de forma não planejada, gerando a crescente degradação do meio 

ambiente. Diante desses acontecimentos, a comunidade internacional se viu na obrigação de 

alertar os países quanto à importância de preservação do meio ambiente de modo a manter a 

vida na terra. 

Uma das primeiras iniciativas voltadas à discussão sobre a necessidade de conservação 

dos recursos naturais foi a Conferência de Estocolmo, que, em 1972, já dava sinais do quanto 

às gerações presentes e futuras são dependentes da natureza e, por isso, sua preservação seria 

essencial.  

Vinte anos depois, o cenário mundial ainda era de desenvolvimento a qualquer custo 

sem que os países atentassem para a degradação do meio ambiente e a necessidade de mudança 

de planejamento. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, conhecida como Rio-92, foi mais uma iniciativa com a finalidade de mudar 

esse cenário, visto que um de seus objetivos era a incorporação de critérios ambientais ao 

processo de desenvolvimento, ou seja, uma das preocupações da Conferência foi de alertar os 

países que o desenvolvimento e a proteção ao meio ambiente devem caminhar juntos. 

A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento foi um dos resultados 

da Rio-92 e dentre seus princípios, o de maior importância para os fins desse trabalho é o 

princípio 8, que afirma que o desenvolvimento sustentável seria alcançado a partir de práticas 

do Estado que visassem reduzir ou eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e é 

nesse contexto que se inserem as licitações sustentáveis. 

A Administração Pública, de modo a desempenhar suas funções, exerce grande papel 

no mercado como consumidora. No Brasil, as compras públicas movimentam cerca de 10% do 

PIB1, dessa forma, além de movimentar parte significativa da economia a Administração 

Pública também acaba por influenciar no comportamento dos empresários que com ela desejam 

contratar, isto porque, os licitantes têm de seguir o que determinam os editais para assinar o 

contrato seja para o fornecimento de bens, serviços ou para a realização de obras.  

                                                           
1 BIDERMAN, Rachel [et al.] (Orgs.). Guia de Compras Públicas Sustentáveis: uso do poder de compra do 

governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. Rio de janeiro: Editora FGV. 2006. p. 11. 
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A lei nº 8.666/93, conhecida como lei de licitações, é a responsável por instituir normas 

sobre as licitações e contratos da Administração Pública. Em 2010, através da lei nº 12.349, seu 

art. 3º foi modificado de modo a inserir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

como princípio das licitações públicas. Este foi um dos grandes incentivos para que as licitações 

sustentáveis ganhassem força e para que outras iniciativas surgissem de modo a implantá-las. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar estudo sobre as licitações 

sustentáveis, com foco em iniciativas do Estado de São Paulo, e possui as seguintes perguntas 

de pesquisa: quais critérios têm sido estabelecidos pela legislação para que uma compra pública 

de produtos seja sustentável? E quais as principais vantagens e desvantagens das licitações 

sustentáveis? 

A escolha do estudo das licitações sustentáveis com foco no Estado de São Paulo se deu 

pelo fato de que este é considerado um dos estados mais importantes da federação por 

representar cerca de quase um terço do PIB e das exportações do Brasil, e por possuir orçamento 

anual de cerca de R$ 20 milhões para a contratação de bens, serviços e obras2. Outro fator que 

influenciou nesta escolha foi o fato de que estado tem sido grande referência no que tange às 

compras públicas sustentáveis, visto que seu governo tem feito esforços significativos para 

incluir critérios socioambientais aos processos de contratação. 

O foco nas compras voltadas para a aquisição de produtos se deu por conta da existência 

de aspectos específicos quanto ao reconhecimento dos produtos como sustentáveis e da 

necessidade de estudá-los.   

Além disso, a hipótese que pretendemos confirmar ou refutar é de que as licitações 

sustentáveis têm sido aceitas no âmbito dos órgãos de controle, especificamente no TCU e no 

TCE/SP. Para respondermos os problemas de pesquisa apresentados e confirmarmos ou 

refutarmos a hipótese o trabalho foi dividido em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo tem o intuito de contextualizar as iniciativas internacionais em torno 

do tema desenvolvimento sustentável e também o surgimento de seu conceito. Para tanto, foram 

levantadas as conferências realizadas ao redor do mundo e o documento “Nosso Futuro 

Comum” que foi o primeiro a conceituar o termo desenvolvimento sustentável. 

                                                           
2 BRAUCH, Martin Dietrich. Licitações e Contratações Sustentáveis no Governo do Estado de São Paulo: 

Um estudo de caso aprofundado – International Institute for Sustainable Development (IISD). Julho de 2012. p. 

3. Disponível em: <http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2015. 

http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
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O segundo capítulo é voltado para o olhar da doutrina com relação ao conceito de 

licitações sustentáveis e também para o tema no direito positivo, com a análise de como a 

legislação brasileira se posiciona com relação a sua implantação. Além disso, o capítulo 

também aborda a jurisprudência do TCU sobre o assunto. 

O terceiro capítulo atenta para os métodos de reconhecimento de um produto 

sustentável, em específico a rotulagem ambiental, que pode ajudar a Administração a 

reconhecer esses produtos no momento da compra. Além disso, este capítulo também aborda 

como a jurisprudência do TCU tem se posicionado com relação à exigência de produtos 

certificados nas compras públicas. 

Por fim, o quarto capítulo tem como foco o estudo das iniciativas do Estado de São 

Paulo especificamente com relação à implantação das compras públicas de produtos 

sustentáveis, analisando o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis e o Selo 

de Responsabilidade Socioambiental, instituído pelo Decreto Estadual nº 50.170/05. Além 

disso, também é analisado neste capítulo o parecer da Procuradoria do Estado e sua posição 

com relação à inserção de critérios socioambientais nas compras públicas e os julgados do TJSP 

e do TCE/SP sobre o tema. 
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1. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO CONTEXTO INTERNACIONAL 

1.1 Conferências Internacionais sobre o tema 

O presente capítulo tem como objetivo expor como o cenário internacional tem se 

posicionado com relação à prática do desenvolvimento sustentável nos países. Para isso, serão 

apresentados aqui os encontros internacionais que abordaram o tema em seus documentos. 

Iniciamos a análise com a Conferência de Estocolmo, que ocorreu em 1972 na capital 

da Suécia. O referido evento foi a primeira iniciativa mundial, que preocupada com a relação 

do homem e a natureza, propôs a preservação ao meio ambiente, tendo como resultado a 

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano.  

Em seu princípio 2 a referida Declaração dispõe que  

Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e 

especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser 

preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa 

planificação ou ordenamento3. 

A partir deste dispositivo observa-se uma preocupação com o desenvolvimento 

sustentável, tendo em vista esse alerta para a necessidade de preservação do meio ambiente para 

as gerações presentes e futuras. Além deste ponto, a declaração expôs a necessidade de controle 

populacional e redução do crescimento econômico. 

Apesar de lançar muitos princípios, a Conferência de Estocolmo garantia a soberania 

dos países, ou seja, estes tinham a liberdade de continuarem se desenvolvendo com a utilização 

de seus recursos naturais. Este fato dificultava o cumprimento dos referidos princípios 

principalmente pelos países em desenvolvimento, que alegavam estar em miséria e não ter 

condições de deixar de se desenvolver e de se utilizar de seus recursos naturais para tal fim. 

Posteriormente, foi realizada a Convenção de Viena, que ocorreu em 1985 na Áustria. 

Neste evento, diversos países se reuniram para discutir o fenômeno da redução da camada de 

ozônio e o que poderia ser feito para reverter esse quadro. O resultado do encontro foi a 

Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, promulgada no Brasil pelo Decreto 

nº 99.280/1990. Como obrigações gerais, o documento dispõe principalmente sobre a 

necessidade de medidas por parte dos Estados contra atividades que tendem a afetar a camada 

de ozônio, pois isso também afetaria a saúde humana e o meio ambiente.  

                                                           
3 Declaração sobre o Meio Ambiente Humano (1972), princípio 2. 
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Em 1987, foi editado o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a 

Camada de Ozônio. Este tratado internacional também foi promulgado pelo Decreto nº 

99.280/1990 e dispõe especificamente sobre o controle e cooperação entre as partes para evitar 

o consumo e produção de substâncias que afetam a camada de ozônio. No Brasil, a ratificação 

do referido tratado ensejou a promulgação do Decreto nº 2.783/1998, que veda a aquisição pelos 

órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, de 

produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem a 

Camada de Ozônio – SDO, conforme disposto no artigo 1º4. Tal medida já demonstrou a 

influência da proteção ao meio ambiente nas compras públicas e a necessidade inserção de 

critérios sustentáveis nas licitações. 

Como forma de avaliar os avanços dos países participantes da Conferência de 

Estocolmo com relação à proteção ambiental, em 1988, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

aprovou uma resolução que determinava a realização da Conferência sobre o Meio Ambiente 

até 1992. 

Em cumprimento a resolução, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de 

Janeiro. A Conferência, conhecida como Rio – 92 e Cúpula da Terra, contou com a presença 

de 172 países e tinha como objetivos principais: 

(i) examinar a situação ambiental mundial desde 1972 e suas relações com o estilo de 

desenvolvimento vigente; (ii) estabelecer mecanismos de transferência de tecnologias 

não-poluentes aos países subdesenvolvidos; (iii) examinar estratégias nacionais e 

internacionais para a incorporação de critérios ambientais ao processo de 

desenvolvimento e (iv) estabelecer um sistema de cooperação internacional para 

prever ameaças e prestar socorro em casos emergenciais5. 

Como forma de alcançar esses objetivos a CNUMAD teve como produto cinco 

documentos: a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, 

Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, Convenção da Biodiversidade e 

Convenção sobre a Mudança do Clima. 

                                                           
4 BRASIL. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 2.783/1998. Art. 1º É vedada 

a aquisição, pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, de 

produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - 

SDO, discriminadas no Anexo deste Decreto. 
5ECCLESIA. Entendendo o Meio Ambiente.Principais Conferências Internacionais sobre o Meio Ambiente e 

Documentos Resultantes. Disponível em: 

<http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/fe_e_meio_ambiente/principais_conferencias_internacionais_sobre_o_m

eio_ambiente_e_documentos_resultantes.html>. Acesso em: 25 maio 2015. 
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A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento cita em vários 

princípios a expressão “desenvolvimento sustentável” demonstrando a necessidade de alertar 

os países que o desenvolvimento deve estar sempre atrelado à proteção ambiental, de modo a 

garantir o bem estar das gerações presentes e futuras. 

Outra questão abordada na Declaração é quanto a maior responsabilidade dos países 

desenvolvidos em promover o desenvolvimento sustentável, tendo em vista que para chegar ao 

grau de desenvolvimento que têm hoje estes países impactaram muito mais o meio ambiente do 

que os países em desenvolvimento. Além disso, os países em desenvolvimento teriam maiores 

fontes de tecnologia e recursos financeiros que permitiriam a promoção do desenvolvimento 

sustentável de forma mais significativa. 

Um dos princípios do documento que mais se relacionam com o tema deste trabalho é 

o princípio oitavo, que determina como os países poderiam alcançar o desenvolvimento 

sustentável: 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais elevada 

para todos, os Estados devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção 

e consumo, e promover políticas demográficas adequadas6.  

Conforme se observa no princípio transcrito acima a Declaração objetiva estimular os 

países a aderir a práticas sustentáveis de produção e consumo e uma forma de alcançar este 

objetivo seria com a realização das licitações públicas sustentáveis, que serão mais adiante 

exploradas. 

A Declaração dispõe ao todo de 27 princípios e a maioria deles chamou a atenção dos 

países para a importância do desenvolvimento sustentável e de sua incorporação em suas 

respectivas gestões. 

A Cúpula da Terra também teve como resultado a Agenda 21 Global. Este documento 

reflete a preocupação dos países em realizar os compromissos assumidos durante a Conferência, 

dessa forma, a Agenda 21 funcionaria como um plano de trabalho para os próximos anos. A 

Agenda 21 Global foi construída com base na identificação dos problemas prioritários 

existentes nas nações e quais recursos e meios seriam eficientes para enfrentá-los. A partir disso, 

foram elaboradas metas a serem cumpridas pelos países ao longo das décadas. 

                                                           
6 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), princípio 8. 
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A Agenda 21 Global contém ao todo quarenta capítulos, sendo estes voltados para a 

promoção do desenvolvimento sustentável nas nações, assim como para a justiça social e 

eficiência econômica. Vale ressaltar que, estiveram envolvidos neste projeto governos e 

instituições da sociedade civil de 179 países. 

Por ser um documento internacional este não possui caráter mandatório, porém tem o 

poder de informar a sociedade internacional o quão importante é a adesão de práticas 

sustentáveis como forma de proteção ao meio ambiente e, consequentemente, melhora na 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 

O capítulo 4 da Agenda 21 Global tem como título Mudança nos Padrões de Consumo 

e trata especificamente do tema Licitações Sustentáveis, visto que as mudanças devem começar 

pelos países em suas compras públicas. O capítulo divide-se em duas áreas de programas, o 

primeiro trata do Exame dos Padrões Insustentáveis de Produção e Consumo e tem os seguintes 

objetivos: 

Objetivos 

4.7. É preciso adotar medidas que atendam aos seguintes objetivos amplos: 

(a) Promover padrões de consumo e produção que reduzam as pressões ambientais e 

atendam às necessidades básicas da humanidade; 

(b) Desenvolver uma melhor compreensão do papel do consumo e da forma de se 

implementar padrões de consumo mais sustentáveis.7 

Quanto ao primeiro objetivo este é de suma importância, visto que o poder público, ao 

promover padrões de consumo e produção sustentáveis influencia também o setor privado que 

presta serviços e fornece produtos. O segundo objetivo trata de envolver toda a sociedade no 

processo, é preciso que as pessoas e também a iniciativa privada tenham consciência de que o 

consumo sustentável trás benefícios para todos. 

A segunda área programática trata do Desenvolvimento de Políticas e Estratégias para 

Estimular Mudanças nos Padrões Insustentáveis de Consumo, de modo a evitar desperdícios de 

recursos, conforme dispõe o seguinte trecho: 

Base para a ação 

4.15 A fim de que se atinjam os objetivos de qualidade ambiental e desenvolvimento 

sustentável será necessário eficiência na produção e mudanças nos padrões de 

consumo para dar prioridade ao uso ótimo dos recursos e à redução do desperdício ao 

mínimo. Em muitos casos, isso irá exigir uma reorientação dos atuais padrões de 

                                                           
7 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Agenda 21 Global. p. 34. 1995. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2015. 
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produção e consumo, desenvolvidos pelas sociedades industriais e por sua vez 

imitados em boa parte do mundo8. 

É de suma importância esta base para a ação, visto que ressalta a necessidade de 

mudança dos padrões atuais de consumo que não tem se preocupado com o desperdício que 

afeta diretamente o meio ambiente devido ao aumento dos resíduos sólidos. 

 Quanto à influência do governo no setor privado com relação à adoção de práticas 

sustentáveis de produção e consumo temos o seguinte tópico 

(d) Exercício da liderança por meio das aquisições pelos Governos 

4.23. Os próprios Governos também desempenham um papel no consumo, 

especialmente nos países onde o setor público ocupa uma posição preponderante na 

economia, podendo exercer considerável influência tanto sobre as decisões 

empresariais como sobre as opiniões do público. Consequentemente, esses Governos 

devem examinar as políticas de aquisição de suas agências e departamentos de modo 

a aperfeiçoar, sempre que possível, o aspecto ecológico de suas políticas de aquisição, 

sem prejuízo dos princípios do comércio internacional9. 

O tópico acima aborda diretamente a necessidade de a Administração Pública, em suas 

aquisições, adotar critérios ecológicos pelo fato de esta poder exercer influencia sobre a área 

empresarial, que também passará a se preocupar com as questões ambientais em sua linha de 

produção de modo a atender os critérios exigidos pela mesma. 

O Brasil, como signatário da CNUMAD, se comprometeu a elaborar a sua própria 

Agenda 21. O processo de elaboração da Agenda 21 Brasileira se deu entre 1996 e 2002, tendo 

entrado em vigor em 2003. Além disso, nesse mesmo ano a Agenda se tornou o Programa do 

Plano Plurianual (PPA 2004-2007), o que é de suma importância, visto que com este status  

Ela adquire mais força política e institucional, passando a ser instrumento 

fundamental para a construção do Brasil Sustentável, estando coadunada com as 

diretrizes da política ambiental do Governo, transversalidade, desenvolvimento 

sustentável, fortalecimento do Sisnama e participação social e adotando referenciais 

importantes como a Carta da Terra10. 

A Agenda 21 Brasileira apresenta como principais princípios a sua própria 

implementação, a sua disseminação a nível local com a orientação para a elaboração das 

Agendas 21 Locais, além de sua aplicação como forma de promover a educação voltada para a 

sustentabilidade através de cursos, workshops e material didático para professores.  

                                                           
8 Idem, p. 36. 
9 Idem, p. 37. 
10 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 Brasileira. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-brasileira>. Acesso em: 12 jun. 

2015. 

http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/text.html
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A Agenda possui diversos objetivos, dentre eles, mostrar que é possível o 

desenvolvimento econômico e social sem se esquecer das questões ambientais. Mas, para isso 

é necessário entender que a proteção ao meio ambiente é uma preferência, além da 

conscientização e envolvimento de toda sociedade. 

Retornando ao panorama internacional, em 1997 foi realizada pela ONU a Rio+5, 

primeiro evento após a Conferência Rio-92 e que tinha como objetivo avaliar seus resultados. 

O documento resultante desse encontro foi uma Declaração de Compromisso, em que se 

reiteraram os acordos da Conferência Rio-92. 

Após este encontro, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU sugeriu a 

realização de uma nova Conferência especificamente sobre o Desenvolvimento Sustentável. 

Em 2002, foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, a Segunda Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, também chamada de Rio+10, cujo objetivo principal não era o 

de propor novas metas a serem alcançadas pelos países, mas sim dar efetividade e rever algumas 

metas que haviam sido propostas na Agenda 21. 

Um dos problemas que gerou a inefetividade das metas da Agenda 21 foi o fato de que 

não haviam prazos estabelecidos para o seu cumprimento, dessa forma, a Cúpula de 

Joanesburgo teve como objetivo além de revisar as metas estabelecer prazos para o seu 

cumprimento. 

Como resultado da Cúpula tivemos a Declaração de Joanesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável. Quanto a Declaração de Joanesburgo esta contém 37 princípios, 

que se caracterizam por um cunho mais político do que prático com relação ao cumprimento 

das metas já estabelecidas na Agenda 21. Já o Plano de Implementação é um documento de 153 

parágrafos, não vinculante e que não apresenta qualquer forma de fiscalização ou sanção quanto 

ao cumprimento das metas. 

O Plano de Implementação demonstra que o desenvolvimento sustentável tem como 

base três pilares, quais sejam, o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção 

ao meio ambiente, dispõe ainda, reforçando a importância da modificação dos padrões de 

consumo que  

A erradicação da pobreza e a modificação dos padrões insustentáveis de produção e 

consumo, assim como a conservação e gestão dos recursos naturais necessários ao 
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desenvolvimento económico e social, constituem objectivos gerais e um requisito 

essencial para o desenvolvimento sustentável11. 

Porém, um sentimento de frustração tomou conta dos ambientalistas e autoridades com 

relação ao resultado da Rio+10. O que se esperava da Conferência eram avanços concretos no 

sentido de se fazer cumprir o que havia sido acordado há 20 anos atrás na Rio-92, mas tal intuito 

não se concretizou, visto que, como dito anteriormente o plano de implementação não 

apresentou qualquer forma de monitoramento ou sanção quanto as metas dispostas no 

documento. 

À época, o então presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso se manifestou sobre 

a Rio+10 no seguinte sentido:  

O Encontro Mundial não avançou no caminho do nosso sonho, mas em outra direção, 

para percebermos que cada país tem que fazer a sua parte. Se formos esperar que os 

ricos venham fazer as coisas por nós, vamos esperar muito tempo e eles não farão 

nada. Nós é que temos que cuidar da nossa megadiversidade e fazer com que o nosso 

exemplo possa ser seguido12. 

A opinião do presidente resume um dos grandes problemas com relação aos acordos 

internacionais: os diversos interesses em conflito entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Este fato dificulta e muito o cumprimento dos acordos, visto que as partes 

nem sempre estão dispostas a abrir mão de seus interesses e de seu desenvolvimento econômico 

para priorizar a proteção ao meio ambiente e também a questão social de combate à pobreza e 

à desigualdade. Porém, o que fica aqui destacado é que existem, nos acordos internacionais, 

dispositivos que alertam para a necessidade de a Administração Pública se preocupar, em suas 

aquisições, em observar aspectos ecológicos, em prol do desenvolvimento sustentável.  

1.2 O Conceito de Desenvolvimento Sustentável 

Na década de 1980, a Assembleia Geral da ONU, 10 anos após a Conferência de 

Estocolmo, criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD. 

Tal Comissão foi presidida por Gro Harlem Brundtland, que à época era primeira-ministra da 

Noruega, tinha como objetivo promover discussões sobre questões ambientais e produzir um 

documento com os resultados. 

                                                           
11 Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. 
12 SEQUINEL, Maria Carmen Mattana. Cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável - Joanesburgo: entre 

o sonho e o possível. Análise Conjuntural, v.24, n.11-12, p.12, nov./dez. 2002. Disponível em: 

<http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/bol_24_6e.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2015. 
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O documento final ficou conhecido como Relatório Brundtland e tinha como título Our 

Common Future (Nosso Futuro Comum). Publicado em 1987 foi o primeiro documento a 

apresentar uma definição de desenvolvimento sustentável, que seria “o desenvolvimento que 

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

suprir suas próprias necessidades”13. O conceito completo é assim descrito 

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual 

a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas14. 

A principal ideia embutida neste conceito diz respeito ao uso consciente dos recursos 

naturais, de modo a garantir que outras gerações também possam utilizá-los. Dessa forma, os 

padrões de consumo devem ser moldados dentro de um limite mínimo, de acordo com aquilo 

que o meio ambiente pode nos oferecer.  

Porém, nem todos os países e seus cidadãos tem a consciência de que certos recursos 

não são eternos e que isso poderia prejudicar outras gerações, por isso, o relatório destaca 

algumas preocupações a serem combatidas. Como preocupações comuns o relatório apresenta 

a pobreza, o crescimento dos países, a sobrevivência e a crise econômica. 

A preocupação com a pobreza decorre do fato de que existem pessoas famintas no 

mundo e que vivem em condições precárias, quanto maior for o número dessas pessoas maior 

será a exploração dos recursos naturais. A pobreza exacerbada faz com que o meio ambiente 

seja explorado sem o devido planejamento, dessa forma, o desenvolvimento sustentável deve 

também ter foco no combate a pobreza, de modo, a fazer com que os recursos naturais sejam 

utilizados de forma consciente e de acordo com as necessidades de cada país. 

O crescimento também tem relação direta com a exploração dos recursos naturais, visto 

que, muitos países atingem o desenvolvimento consumindo matéria-prima em larga escala e 

gerando poluição ao meio ambiente. Por conta disso, o relatório dispõe que o crescimento é sim 

importante e necessário, mas desde que o uso dos recursos naturais para tanto seja feito de 

forma mais eficiente, sem desperdícios e que todos tenham acesso a esses recursos. 

O risco ao meio ambiente a que se refere o documento diz respeito às pressões que os 

recursos naturais podem sofrer caso o crescimento econômico não se der de forma planejada, 

                                                           
13 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. Rio 

de Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1988. 
14 Idem, p. 47. 
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visando atender as necessidades de todos e não somente a de parte da população. Além disso, 

a exploração exacerbada dos recursos naturais é uma ameaça às gerações futuras, que podem 

não vir a ter acesso a estes recursos por conta da falta de planejamento das gerações atuais, 

como exemplo temos o desvio de cursos d’água, a extração mineral e a emissão de gases de 

efeito estufa. 

Com relação à sobrevivência é preocupante as pressões sofridas pelo meio ambiente em 

decorrência do aumento da população e da produção. Dentre as ameaças ao meio ambiente e, 

consequentemente à sobrevivência, estão o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, a 

desertificação do solo, dentre outras.  

Por fim, a crise econômica gera efeitos tanto com relação à população mais pobre, que 

acaba sofrendo mais, como em relação ao meio ambiente que passa a ter uma exploração mais 

intensa por aqueles que não tem outro meio de sobrevivência. 

Tendo em vista essas preocupações que foram levantadas pelo relatório de Bruntdland, 

uma das soluções em prol do desenvolvimento sustentável são as licitações sustentáveis, tendo 

em vista que, como já dito, no Brasil, as compras públicas movimentam cerca de 10% do PIB. 

Dessa forma, as compras públicas configuram parcela significativa do mercado, podendo 

influenciar no comportamento de empresas e fabricantes, para que estes adotem práticas 

sustentáveis e sua linha de produção e para que, consequentemente, menos pressões sejam 

suportadas pelo meio ambiente. 

Vale ressaltar, como já exposto anteriormente, que o desenvolvimento sustentável 

possui três vertentes principais, sendo elas a ambiental, a social e a econômica. Neste trabalho, 

a abordagem será feita com ênfase nos aspectos ambientais. 
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2. O QUE É LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL? 

Ao longo deste capítulo iremos abordar o conceito de licitação sustentável através de 

diversas fontes, sendo elas a doutrina, a legislação relacionada ao tema e também a 

jurisprudência. 

Para entendermos o que é uma licitação sustentável, primeiramente devemos entender 

o conceito licitação pública. A licitação pública é um procedimento anterior ao contrato que 

tem como objetivo promover o oferecimento de propostas por diversas pessoas interessadas, a 

fim de que a administração possa escolher aquela que lhe é mais vantajosa. Segundo José dos 

Santos Carvalho Filho a licitação é  

O procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração 

Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas 

pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração de contrato, ou a obtenção 

do melhor trabalho técnico, artístico ou científico15. 

A razão de ser da existência das licitações para que a Administração possa firmar 

contratos ou adquirir produtos decorre do fato de que existem princípios que a regem, princípios 

estes que se encontram no art. 37, caput da Constituição Federal. O princípio da impessoalidade 

encontra-se diretamente relacionado ao procedimento das licitações, visto que o administrador 

público lida com verbas públicas e, por conta disso, não pode contratar com o particular de 

modo a beneficiá-lo. Ademais, o princípio da eficiência também se relaciona com o 

procedimento licitatório, visto que este existe para que a administração firme contrato com o 

particular que apresentar a proposta mais vantajosa, proposta esta que não necessariamente é a 

mais barata, mas sim a mais eficiente do ponto de vista custo-benefício. 

O art. 3º da Lei 8.666/93 cita todos os princípios presentes no citado art. 37, caput da 

CRFB/88, além de outros princípios os quais a licitação se destina a observar:  

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos16.  

                                                           
15 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25.ed. São Paulo: Atlas S.A., 2012, 

p. 234. 
16 BRASIL. Lei nº 8.666 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos -, de 21de junho de 1993. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 01 dez. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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A expressão “promoção do desenvolvimento nacional sustentável” foi introduzida no 

dispositivo através da lei nº 12.349/2010. A partir daí, as iniciativas para a realização de 

licitações sustentáveis ganharam respaldo ainda maior, visto que a promoção do 

desenvolvimento sustentável se tornou um princípio a ser seguido nas licitações da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes da federação, assim como todos os 

outros princípios dispostos no art. 3º da lei nº 8.666/93. 

Conforme já conceituado, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as 

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

próprias necessidades17. Dessa forma, as licitações sustentáveis surgem como uma forma de 

promover a proteção ao meio ambiente e seus recursos naturais, visto que a Administração 

Pública possui grande poder de compra e, consequentemente, poder de influenciar 

comportamentos dos fornecedores, para que estes adotem práticas sustentáveis em sua 

produção e também de toda a sociedade que pode passar a seguir seu exemplo e optar por 

consumir produtos sustentáveis, além de serviços. 

Outro conceito de licitações sustentáveis disseminado na doutrina é o de que “em suma 

licitações sustentáveis seriam aquelas que levariam em conta a sustentabilidade ambiental dos 

produtos e processos a elas relativos”18. Neste conceito, temos as licitações sustentáveis como 

forma de proteção ao meio ambiente visando a compra de produtos sustentáveis, ou seja, que 

levem em conta a escassez dos recursos naturais em sua produção. 

O Guia de Compras Públicas Sustentáveis, publicado pela editora FGV, apresenta o 

seguinte conceito para as Licitações Sustentáveis:  

A licitação sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais e sociais 

em todos os estágios do processo de compra e contratação dos agentes públicos (de 

governo) com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos 

direitos humanos19. 

Este conceito abarca tanto a preocupação com o meio ambiente quanto com a saúde 

humana, que consequentemente é afetada em decorrência de más condições ambientais, além 

                                                           
17 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. Rio 

de Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1988. 
18. SANTOS, Murillo Giordan; BARKI, Teresa Villac Pinheiro.(Coords). Licitações e Contratações Públicas 

Sustentáveis. 1. ed. 1 reimpr. Belo Horizonte: Fórum. 2011. p. 21. 
19 BIDERMAN, Rachel et al. (Orgs.). Guia de Compras Públicas Sustentáveis: uso do poder de compra do 

governo para a promoção de desenvolvimento sustentável. Rio de janeiro: Editora FGV. 2006. p. 21. Disponível 

em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/guia_compras_sustentaveis.pdf>. Acesso em: 24 out. 

2015.  
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da preocupação com os direitos humanos, que abarcam o direito a saúde, ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, entre outros. 

Além disso, o referido Guia apresenta como pressupostos das licitações sustentáveis, 

que também podem ser considerados como vantagens, os seguintes fatores: 

a) a responsabilidade do consumidor  

b) a compra de somente aquilo que é necessário 

c) a influência na inovação 

d) a perspectiva do ciclo de vida 

Com relação à responsabilidade do consumidor, a Administração Pública, como grande 

consumidora que é, tem o poder de alterar comportamentos do mercado se passar a demandar 

por produtos sustentáveis e não somente por produtos mais baratos. Dessa forma, os 

fornecedores passariam a incorporar práticas que afetam menos o meio ambiente em sua 

produção.  

O fator de comprar somente aquilo que é necessário é uma forma de diminuir os custos 

da Administração Pública e também os impactos negativos ao meio ambiente, visando atender 

somente as necessidades mais urgentes de compra. 

A influência na inovação decorre do fato de que se Administração opta pela compra de 

produtos que agridam menos os recursos naturais, o mercado passa a se empenhar para garantir 

produtos e serviços mais inovadores e que levem em conta a preocupação com o meio ambiente, 

visto que esta é compradora de diversos produtos devido a sua alta demanda, tendo, portanto, 

esse poder de influenciar o mercado. 

A perspectiva do ciclo de vida, em resumo, reflete a preocupação de analisar todos os 

custos e danos ambientais causados pelo produto ao longo de toda a sua vida, de modo que a 

Administração opte pela oferta mais vantajosa com base nesses aspectos. 

As licitações sustentáveis, portanto, no tocante à aquisição de produtos visam não 

somente a compra daquele que é mais barato, mas sim do produto que gere o maior custo-

benefício, atendendo ao princípio da ecoeficiência20. Neste sentido temos que,  

                                                           
20 A ecoeficiência pode ser obtida através da união entre, o fornecimento de bens e serviços sustentáveis a preços 

competitivos que satisfaçam as necessidades humanas, e assim, promove a redução dos impactos ambientais e de 

consumo de recursos naturais. Conceito disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoefici%C3%AAncia>. 

Acesso em: 24 set. 2015. 
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(…) o preço final de um produto deve incluir todos os custos envolvidos 

durante seu ciclo de vida completo — incluindo os de uso (tais como 

eletricidade ou consumo de água) e de disposição final do produto. Quando 

uma solução “ciclo de vida” é aplicada à contabilidade, ela rapidamente 

mostra que em muitos casos o produto mais adequado, sob o ponto de vista 

ambiental, é realmente mais barato a longo prazo, mesmo quando os custos 

iniciais são mais elevados21. 

Dessa forma, o que o ciclo de vida pretende demonstrar é que apesar de mais caros em 

um primeiro momento, os produtos sustentáveis tendem a gerar impactos positivos a longo 

prazo nas despesas orçamentárias, visto que são mais duráveis, diminuindo o custo de 

manutenção dos bens por parte da administração, além de consumirem menos energia. 

Ressaltamos ainda, a vantagem das licitações sustentáveis sob o ponto de visto político. 

A demanda pública por um governo que se preocupe com as questões ambientais vem 

crescendo, dessa forma, quando um político se compromete com a implantação de compras 

públicas sustentáveis, demonstrando a sua preocupação com o meio ambiente, a sua imagem 

ganha mais popularidade e credibilidade.  

Na União Europeia, a prática das licitações sustentáveis é conhecida como Green Public 

Procurement (GPP) e foi definida no Comunicado da Comissão Europeia (COM (2008) 400) 

como  

O processo pelo qual autoridades públicas pretendem adquirir bens, serviços e obras 

com reduzido impacto ao meio ambiente durante o seu ciclo de vida se comparado 

com outros bens, serviços e obras com a mesma função que poderiam ser adquiridos22.  

A ideia principal que se encontra atrelada ao conceito apontado é a proteção ao meio 

ambiente através deste tipo de procedimento diferenciado, que tem como preferência bens, 

serviços e obras que causem o menor impacto possível ao meio ambiente. 

Além disso, o GPP é um instrumento facultativo e os Estados Membros e autoridades 

públicas podem definir em que extensão irão aderi-lo. Um dos estados-membros pioneiros na 

implantação das licitações sustentáveis foi o Reino Unido, que por ser o quarto produtor 

mundial de madeira, passou a estimular a demanda por madeira de origem legal e sustentável. 

                                                           
21 BIDERMAN, Rachel et al. (Orgs.). Guia de Compras Públicas Sustentáveis: uso do poder de compra do 

governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. Rio de janeiro: Editora FGV. 2006. p. 41. Disponível 

em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/guia_compras_sustentaveis.pdf>. Acesso em: 24 out. 

2015. 
22 Disponível em: <http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm>. Acesso em: 24 set. 2015. 
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Através desse estímulo, diversos setores do governo estabeleceram o compromisso de compra 

de madeira e produtos madeireiros de produção sustentável23. 

2.1 O Tema no Direito Positivo 

2.1.1 Constituição Federal  

Como a Constituição é norma que se encontra no topo do ordenamento jurídico 

começaremos a análise a partir dela. Conforme já mencionado no tópico anterior, a licitação é 

um procedimento obrigatório para a Administração Pública, de acordo com disposto no art. 37, 

XXI da Carta Magna, exceto nos casos específicos de dispensa e inexigibilidade24 de licitação. 

Esta obrigatoriedade decorre dos princípios que a norteiam, sendo estes, os princípios da 

legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, todos dispostos no art. 37, 

caput da referida norma. 

A Constituição sinaliza a necessidade de implantação das licitações sustentáveis quando 

em seu art. 170, VI, redação dada pela Emenda Constitucional nº 42 de 19.12.2003, dispõe que 

a ordem econômica deve observar, dentre os seus princípios a defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação25. Nas palavras de Cristiane Derani, “não 

existe proteção constitucional à ordem econômica que sacrifique o meio ambiente”26 e é isso 

que o citado dispositivo considera ao determinar que a defesa do meio ambiente é um princípio 

a ser observado pela ordem econômica, não devendo as práticas econômicas gerarem riscos aos 

recursos naturais.  

Além disso, umas das principais ideias atreladas ao conceito de desenvolvimento 

sustentável é aquela que determina que o progresso econômico deve estar aliado a proteção ao 

meio ambiente, tendo as licitações sustentáveis um importante papel na caminhada do 

                                                           
23 Guia de Compras Públicas da Administração Federal. Disponível em: 

<http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2013-03-

28.9924370611/Guias%20de%20Compras%20Publicas%20Sustentaveis%20para%20APF.pdf>. Acesso em: 24 

set. 2015. 
24 As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação encontram-se dispostas nos arts. 24 e 25, respectivamente, 

da lei nº 8.666/93. 
25 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 170. A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração 

e prestação.  
26 SANTOS, Murillo Giordan; Barki,Teresa Villac Pinheiro(Coords.). Licitações e Contratações Públicas 

Sustentáveis. 1 ed. 1 reimpr. Belo Horizonte: Fórum. 2011. p. 181. 
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desenvolvimento econômico aliado a preservação ambiental. Nas palavras de Eduardo 

Fortunato Bim “ (…) a licitação sustentável poderia ser considerada espécie de regulação da 

atividade econômica, impondo-se ao particular que fosse contratar com a Administração 

Pública”27. 

O autor ainda levanta uma questão interessante, caso a licitação sustentável fosse de fato 

uma espécie de regulação da atividade econômica estaria ela em consonância com o disposto 

no art. 174 da Constituição Federal, que determina que a regulação tem caráter determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado?  Para ele sim, visto que a imposição da 

licitação sustentável ao particular que queira contratar com a Administração obriga apenas 

aqueles que queiram participar do procedimento a atender as especificações do edital, não sendo 

este comportamento obrigatório para todo o setor privado. Quem não quisesse participar do 

certame não estaria obrigado fazê-lo. 

Outro dispositivo constitucional que demonstra o respaldo às licitações sustentáveis no 

ordenamento é o art. 225, caput que assim dispõe:  

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

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

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

futuras gerações28. 

O Estado em sua atuação deve sempre buscar o interesse público, visto que é uma 

organização que representa a sociedade e atua em nome desta. Segundo Marçal Justen Filho “o 

direito não faculta ao agente público escolher entre cumprir ou não cumprir o interesse 

público”29, dessa forma, este interesse deve estar sempre em primeiro lugar na atuação do 

Estado. O art. 225 da Constituição nada mais é do que um reflexo deste princípio, visto que 

impõe ao poder público e à coletividade a defesa e preservação do meio ambiente. 

Uma das formas de atender a preservação do meio ambiente é por meio das licitações 

sustentáveis, em que o Estado busca contratar com o agente privado que se compromete com a 

proteção do meio ambiente seja através da produção de produtos recicláveis, a preocupação 

com o descarte dos resíduos sólidos de sua atividade, a reciclagem e diversas outras maneiras 

de produção sustentável.  

                                                           
27 Idem, p. 182. 
28 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 01 dez. 2015. 
29 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 132. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Pelo exposto, demonstra-se que a Constituição Federal, apesar enfrentar o tema das 

licitações sustentáveis de forma direta dispõe de regras que a tornam possíveis e desejáveis em 

prol da proteção ao meio ambiente e, consequentemente, de toda a coletividade. 

2.1.2 A Lei 8.666/93 e os Decretos que a regulamentam 

A lei que regulamenta o art. 37, XXI da Constituição Federal é a lei 8.666/93, a 

denominada lei das licitações. Esta lei instituiu no ordenamento jurídico normas para as 

licitações e contratos da Administração Pública. O já citado art. 3º da referida lei de licitações 

dispõe sobre os objetivos das licitações e tal dispositivo sofreu importante modificação através 

da lei 12.349/2010 que incluiu “a promoção do desenvolvimento nacional sustentável” como 

mais um princípio a ser observado pela Administração Pública. 

A inclusão da promoção do desenvolvimento nacional sustentável como princípio das 

licitações veio a corroborar a ideia de que a Administração deve observar no processo de 

aquisição de produtos, serviços e também de obras as questões ambientais, demonstrando uma 

preocupação do legislador em se fazer cumprir os acordos internacionais sobre o 

desenvolvimento sustentável. Vale ressaltar, que a lei 12.349/2010 é resultado da conversão da 

MP nº 495/2010. 

Jessé Torres Pereira Junior, desembargador do TJRJ, entende que a modificação do art. 

3º da lei 8.666/93, incluindo a promoção do desenvolvimento nacional sustentável abre um 

novo ciclo para a gestão dos contratos públicos, sendo o desenvolvimento nacional sustentável 

cláusula geral obrigatória. Segundo o desembargador,  

A cláusula geral introduzida na Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 12.349/10 é a da 

“promoção do desenvolvimento nacional sustentável”. Em outras palavras, e à conta 

da configuração jurídica da cláusula geral, toda contratação de obra, serviço ou 

compra pela Administração Pública deve ser capaz, doravante, de contribuir para 

promover o desenvolvimento sustentável. Descumprirá essa cláusula geral e padecerá 

de vício de ilegalidade o contrato inepto para promover desenvolvimento sustentável, 

ou, pior, que, além de não o promover, o comprometa, a demandar a invalidação da 

avença e a responsabilização de quem lhe haja dado causa30. 

O autor ressalta, ainda, que tal cláusula deve ser observada por todos os entes da 

federação, tendo em vista o disposto no art. 22, XXII da Constituição Federal que determina a 

competência da União para legislar sobre normas gerais de licitações, que vinculam todos os 

                                                           
30 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Seminário Licitação Sustentável Construção de um Novo Modelo. A 

Gestão da Sustentabilidade no Judiciário do Rio de Janeiro. p. 14. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/ecocamara/arquivos/livro-licitacao-sustentavel-construcao-

de-um-novo-modelo-1>. Acesso em: 25 nov. 15. 
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entes. Apesar de a cláusula falar em promoção do desenvolvimento nacional sustentável, o 

caráter nacional não excluiria os Estados, Distrito Federal e Municípios de aplicá-la a nível 

regional e local, levando em consideração a sustentabilidade em suas contratações. 

Com relação à contratação de obras e serviços a lei 8.666/93, através de redação dada 

pela lei 8.883/94, já considerava a preocupação com o meio ambiente ao dispor em seu art. 12, 

incisos II e VII, que nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 

considerados os requisitos de funcionalidade e adequação ao interesse público e impacto 

ambiental31. Dessa forma, já existia fundamento para a prática das licitações sustentáveis com 

relação às obras e serviços, tendo o art. 3º da lei 8.666/93, com a sua nova redação, reforçado 

este entendimento e inovado com relação à aquisição de produtos pela Administração Pública.  

Temos também normas que regulamentam o art. 3º da lei 8.666/93. O Decreto 

7.746/2012 estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 

sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal e institui a 

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP32. Dentre os 

dispositivos mais importantes do referido Decreto para os fins deste trabalho temos, 

primeiramente, o art. 2º que autoriza a administração federal direta, autárquica e fundacional e 

as empresas estatais dependentes a adquirir bens e contratar serviços e obras levando em 

consideração critérios e práticas de sustentabilidade desde que definidos de forma objetiva no 

instrumento convocatório. Além disso, o art. 2º em seu parágrafo único dispõe ainda que “a 

adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar o 

caráter competitivo do certame”33.  

Observa-se, através da redação do parágrafo único do art. 2º do Decreto 7.746/2012 que 

existe a preocupação de que as licitações sustentáveis, por exigirem critérios sustentáveis nas 

contratações, poderiam prejudicar o caráter competitivo do certame. A frustração do caráter 

                                                           
31 BRASIL. Lei nº 8.666 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos -, de 21de junho de 1993. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 01 dez. 2015. 
32 BRASIL. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 7.746/2012. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm> . Acesso em: 01 dez. 2015.  

Art. 9o Fica instituída a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, de 

natureza consultiva e caráter permanente, vinculada à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, com a 

finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes. 
33 Idem 

Art. 2o A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão 

adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente 

definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto neste Decreto. 

Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar 

o caráter competitivo do certame.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm
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competitivo de um procedimento licitatório é vedada pelo art. 3º, §1º da lei 8.666/93 e é 

utilizado como fundamento por aqueles que não admitem as licitações sustentáveis, 

principalmente pelas empresas que não conseguem cumprir tais critérios e se sentem 

prejudicadas. Por conta disso, o Decreto prevê a necessidade de justificativa para a utilização 

dos critérios e práticas de sustentabilidade no instrumento convocatório, de modo a garantir 

informações às empresas que desejam contratar com a Administração Pública Federal e 

consequentemente, preservar o caráter competitivo do procedimento. 

A título de informação os Decretos nº 7.840/2012 e 7.843/2012, que também 

regulamentam o art. 3º da lei de licitações, são mais específicos estabelecendo margem de 

preferência em licitações para determinados produtos no âmbito da Administração Pública 

Federal em respeito à promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

2.1.3 Legislação ambiental relacionada às licitações sustentáveis  

A Lei 6.938/81, por ter sido uma das primeiras iniciativas legislativas a dispor sobre o 

tema desenvolvimento sustentável, apresenta fundamento genérico em favor das licitações 

sustentáveis. Tal lei trata da Política Nacional do Meio Ambiente, que tem como objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, de modo a garantir 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da pessoa humana, de acordo com a redação do art. 2º. 

O fundamento genérico para a implantação das licitações sustentáveis encontra-se, 

principalmente no art. 4º, I da lei 6.938/81 que assim dispõe:  

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;34 

Pode-se observar, através do dispositivo acima, que a Política Nacional do Meio 

Ambiente, visa promover o desenvolvimento sustentável, visto que este também tem como 

objetivo a compatibilização entre o desenvolvimento econômico-social e a preservação do meio 

ambiente. As licitações sustentáveis se inseririam como um meio para atingir este fim, pois este 

tipo de procedimento se caracteriza pela adoção de critérios sustentáveis pela Administração 

Pública, de modo que as empresas que desejam contratar com ela devem passar a obedecer tais 

critérios. 

                                                           
34 BRASIL. Lei nº 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente - , de 31 de agosto de 1981. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 01 dez. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
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Vale ressaltar, ainda, que as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente visam 

orientar não somente as ações do Governo da União, mas também dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, de forma que todos os entes devem estar envolvidos 

na causa da preservação do meio ambiente. 

A Lei de Crimes Ambientais, de nº 9.605/98, que dispõe sobre sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente também se 

relaciona ao tema licitações sustentáveis. Isto porque, em seu art. 72, §8º, V35 impõe sanção 

proibindo a contratação com a administração Pública pelo período de até três anos contra 

aqueles que cometem crimes ambientais por não respeitarem as normas de preservação do meio 

ambiente.  

Por fim, a lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

também é de suma importância para o incentivo às licitações sustentáveis, visto que estabelece 

em seu art. 7, XI36, que é um de seus objetivos a prioridade aos produtos reciclados e recicláveis 

e aos bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo 

social e ambientalmente sustentáveis, nas aquisições e contratações públicas. 

2.1.4 Instrução Normativa nº 01/2010 da SLTI (MPOG) 

Esta Instrução Normativa é de suma importância para a implantação das licitações 

sustentáveis, pois dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal Direta, Autárquica e 

Fundacional. 

                                                           
35 BRASIL. Lei nº 9.605 – Lei de Crimes Ambientais - , de 12 de fevereiro de 1998, Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. Acesso em: 01 dez. 2015. 

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º: 

(…) 

§ 8º As sanções restritivas de direito são: 

I - suspensão de registro, licença ou autorização; 

II - cancelamento de registro, licença ou autorização; 

III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; 

IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 

V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos. Lei 9.605/98. 
36 BRASIL. Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos -, de 2 de agosto de 2010, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 01 dez. 2015.  

Art. 7o  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

(…) 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  

a) produtos reciclados e recicláveis;  

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 

sustentáveis (…).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm


31 

 

Logo em seu art. 1º existe a determinação de que as especificações para a aquisição de 

bens, contratação de serviços e obras em sede da Administração Pública Federal deverão conter 

critérios de sustentabilidade ambiental, a luz do que determina o art. 3º da lei 8.666/93, e para 

isso considerar-se-á os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos 

e matérias-primas. Pelo verbo “deverão” utilizado na redação do dispositivo percebemos que 

não se trata de uma faculdade para a Administração Pública Federal e sim de uma obrigação 

em prol da promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  

Além disso, quando o referido artigo dispõe sobre a necessidade de consideração dos 

processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, 

remete-nos ao conceito de ciclo de vida dos produtos e a importância de sua análise para que 

um produto ou serviço seja considerado sustentável. O conceito de ciclo de vida é assim 

delimitado: 

Ciclo de vida (ou análise do ciclo de vida) consiste no exame do ciclo de vida de um 

produto, processo, sistema ou função, visando identificar seu impacto ambiental, no 

decorrer de sua “existência”, que inclui desde a extração do recurso natural, seu 

processamento para transformação em produto, transporte, consumo/uso, reutilização, 

reciclagem, até disposição final37. 

A análise do ciclo de vida muitas vezes é primordial para a demonstração de que um 

produto é de fato sustentável tanto no estágio de criação/produção quanto no seu descarte. Além 

disso, esta análise é utilizada por técnicos para provar que mesmo que um produto sustentável 

seja mais caro, a longo prazo ele apresenta mais benefícios, como os produtos de maior 

eficiência energética que gastam menos energia elétrica, gerando economia para os 

consumidores. 

A IN ressalta ainda que as exigências de natureza ambiental dispostas no instrumento 

convocatório devem ser formuladas de forma a não frustrar a competitividade. Isto porque, 

alguns editais tendem a ser específicos demais, excluindo empresas que não se enquadram nas 

exigências. 

Com relação especificamente a aquisição de bens a IN trás uma lista de critérios de 

sustentabilidade que podem ser exigidos pela Administração Pública Federal, conforme dispõe 

o art 5º: 

                                                           
37 BIDERMAN, Rachel, et al. (Orgs.). Guia de Compras Públicas Sustentáveis: uso do poder de compra do 

governo para promoção de desenvolvimento sustentável. Rio de janeiro: Editora FGV. 2006. p. 22. Disponível 

em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/guia_compras_sustentaveis.pdf>. Acesso em: 24 out. 

2015. 
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Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de 

sustentabilidade ambiental:  

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;  

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 

como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

similares;  

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 

de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e  

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 

como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs)38. 

O inciso I faz referência às normas ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, estas são normas 

técnicas que tratam de embalagens plásticas degradáveis e/ou de fontes renováveis, sendo que 

a primeira define termos técnicos referentes a essas embalagens e a segunda apresenta métodos 

sobre como revalorizar resíduos pós-consumo. 

O inciso II trata da certificação de produtos como sustentáveis pelo INMETRO. Tal 

instituto é uma autarquia federal, cuja missão é “prover confiança à sociedade brasileira nas 

medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo 

a harmonização das relações de consumo, a inovação e competitividade no país”39.  

O site do INMETRO contém todas as informações necessárias para as empresas que 

desejam certificar seus produtos. Existem as certificações voluntárias e as compulsórias, dessa 

forma, a empresa deve analisar em qual dessas certificações seus produtos se encaixam, para 

isso, a própria autarquia apresenta uma lista de produtos para cada tipo de certificação. Destaca-

se que, para cada produto existe um processo específico de certificação, dessa forma, a empresa 

deve avaliar se cumpre os requisitos necessários para solicitar a certificação e procurar um 

Organismo de Certificação de Produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO que irá realizar a 

certificação. 

Todo esse processo pode ser caro para a empresa, por isso, é importante a observação 

feita na própria IN que dispõe, em seu art. 5º, §1º, que outros meios de prova devem ser 

                                                           
38 Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível em: 

<http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295>. Acesso em: 01 dez. 2015. 

39 BRASIL. INMETRO. Conheça o Inmetro. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp>. 

Acesso em: 20 nov. 2015. 

http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295
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admitidos para que os licitantes comprovem que estão de acordo com as exigências do 

instrumento convocatório. Ou seja, uma determinada certificação não pode ser o único meio 

hábil a comprovar que o produto a ser fornecido pela empresa é sustentável, pois isso acabaria 

por restringir a competitividade do certame. 

Os incisos III e IV descrevem outros critérios de caráter sustentável a serem exigidos na 

aquisição de bens. Vale ressaltar que, a nosso ver, os critérios contidos no art. 5º seriam 

exemplificativos, podendo a administração exigir outros além dos existentes na instrução a 

depender de como o objeto da licitação será descrito. Por exemplo, em se tratando de 

contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal 

existe o Decreto nº 7.714/2010 que especifica ainda mais as exigências sustentáveis que o 

instrumento convocatório deve conter. 

2.1.5 Julgados do TCU acerca do tema 

A jurisprudência do TCU tem se posicionado a favor das licitações sustentáveis, de 

modo a garantir o cumprimento do disposto no art. 3º da lei 8.666/93 no que se refere à 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A seguir, alguns julgados ilustrando o 

entendimento do Tribunal sobre a necessidade de adoção de critérios de sustentabilidade tanto 

na aquisição de bens, serviços e contratação de obras: 

SUSTENTABILIDADE. DOU de 30.01.2015, S. 1, p. 175. Ementa: recomendação 

ao Instituto Nacional do Semiárido para que envide esforços necessários com vistas à 

implementação das seguintes medidas, acerca dos critérios de sustentabilidade 

ambiental: a) adoção, nos projetos básicos ou executivos de contratação de obras e 

serviços de engenharia, de exigências que propiciam a economia de recursos materiais 

e ambientais; b) inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações; c) 

aquisição de bens e produtos reciclados (itens 1.7.1.2.1 a 1.7.1.2.3, TC – 

030.588/2013-8, Acórdão nº 120/2015 – 1ª Câmara)40. 

SUSTENTABILIDADE. DOU de 03.02.2015, S. 1, p. 57. Ementa: o TCU deu ciência 

à EMBRAPA sobre impropriedade caracterizada pela falta de aplicação de critérios e 

práticas de sustentabilidade, que contribuem para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, em suas contratações, o que afronta o art. 3º da Lei nº 8.666/93 

(item 1.10.2, TC – 034.526/2011-0, Acórdão nº 32/2015 – 2ª Câmara)41. 

Ambos os processos citados tratam de prestação de contas, em que o TCU apresentou 

como ponto a ser observado nas contas a realização de licitações sustentáveis. A alteração do 

art. 3º da lei 8.666/93, inserindo a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como 

                                                           
40 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS.Série: Julgados do TCU, Parte X: Acórdão nº 120/2015 - TCU - 1ª Câmara. 

Disponível em: <http://www.licitacoessustentaveis.com/2015/03/serie-julgados-do-tcu-parte-x-acordao-n.html>. 

Acórdão no site do TCU: <https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight>. Acesso em: 28 out. 2015. 
41 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS. Série: Julgados do TCU, Parte X: Acórdão nº 32/2015 – TCU – 2ª Câmara. 

Disponível em: <http://www.licitacoessustentaveis.com/2015/03/serie-julgados-do-tcu-parte-x-acordao-n.html>. 

Acórdão no site do TCU: <https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight>. Acesso em: 28 out. 2015. 
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princípio das licitações públicas, é um dos motivos pelos quais a Corte passou a alertar a 

Administração direta e indireta por ela controladas sobre a adoção de critérios sustentáveis tanto 

na aquisição de produtos, quanto na contratação de serviços e obras. 

A doutrina se manifesta no sentido de que a fiscalização ambiental é um dever dos 

Tribunais de Contas, apesar de tal competência não estar inserida expressamente no art. 71, da 

Constituição Federal. Neste sentido, leciona Edalgina Mendonça ao afirmar que  

A Constituição Federal de 1988 destinou aos tribunais de contas, além do 

extenso rol de competências enumeradas no artigo 71, o dever institucional de 

exercerem a tutela do meio ambiente42.  

Este dever de tutela do meio ambiente decorre de outro dispositivo da constituição, o já 

citado art. 225, caput, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dessa 

forma, cabe aos tribunais de contas exercerem suas competências levando em consideração 

também a proteção ao meio ambiente e o seu poder de influenciar nas políticas públicas de 

modo a promover uma cultura de administração voltada para a questão da sustentabilidade43. 

Vale destacar, que além de serem órgãos fiscalizadores e analisarem se os critérios 

sustentáveis têm sido observados nas licitações públicas, cabe também aos tribunais de contas, 

incluindo o TCU, dar o exemplo, promovendo as licitações sustentáveis em suas aquisições. 

Com relação à efetiva fiscalização do TCU no que se refere à implantação das licitações 

sustentáveis, esta não tem se mostrado suficiente, visto que Carlos Eduardo Lustosa da Costa 

demonstra em estudo realizado em 201144 que esta forma de licitação não tem sido efetivamente 

implantada pela maioria dos Ministérios e Secretarias com status de Ministério.  

Além disso, em pesquisa realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MP) em 2009, 51% dos compradores públicos entrevistados entenderam que a falta de 

capacidade técnica sobre temas ambientais e de desenvolvimento sustentável é um grande 

obstáculo para a incorporação de critérios ambientais nas compras45. 

                                                           
42AZEVEDO, Pedro Henrique Magalhães.Os Tribunais de Contas Brasileiros e as Licitações Sustentáveis. Revista 

TCEMG, 2014, p. 65. Disponível em:<http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/2883.pdf>. Acesso 

em: 10 set. 2015. 
43 Idem, p. 66. 
44 COSTA, Carlos Eduardo Lustosa da. As licitações sustentáveis na ótica do controle externo. 2011. 56 f. 

Artigo apresentado como requisito parcial (Especialização em Auditoria e Controle Governamental) - Instituto 

Serzedello Corrêa – ISC/TCU, Brasília, DF, 2011. Disponível em: 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2435919.PDF>. Acesso em: 25 nov. 2015. 
45 MOURA, Adriana Maria Magalhães. IPEA.Boletim regional, urbano e ambiental, n. 7, Jan./Jun. 2013, p. 26. 

Disponível em: 
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Tais dados se mostram preocupantes, visto que, não basta que a exigência em lei exista, 

é necessária uma fiscalização mais dura por parte do TCU de modo a fazer valer tanto as 

exigências legais, quanto da própria Constituição Federal. É de suma importância também o 

investimento em cursos para os servidores com foco na implantação das licitações sustentáveis, 

de modo que estes estejam preparados para a inserção de critérios ambientais nos editais. 

 

 

                                                           

<http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/boletim_regional/131127_boletimregional7_cap3.pdf>. Acesso 

em: 22 out. 2010. 
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3.  COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: COMO RECONHECER OS PRODUTOS 

SUSTENTÁVEIS? 

Os termos licitações sustentáveis e compras públicas sustentáveis muitas vezes são 

usados como sinônimos nos trabalhos e manuais que tratam do tema, porém, vale ressaltar que 

o art. 6º, III, da lei de licitações define como compra “toda aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou parceladamente”46.  

Em estudo realizado pelo Ipea o conceito de compras públicas sustentáveis foi 

apresentado da seguinte forma  

Em linhas gerais, compras públicas sustentáveis (CPS) são aquelas que incorporam 

critérios de sustentabilidade nos processos licitatórios; ou seja, são consistentes com 

os princípios abarcados pelo desenvolvimento sustentável – um conceito complexo 

que busca promover uma sociedade mais justa e equitativa para as gerações atuais e 

futuras –, desenvolvendo - se nos limites (ou na capacidade de suporte) do meio 

ambiente47.  

Os critérios de sustentabilidade a que se refere o conceito normalmente são utilizados 

nas especificações técnicas do objeto a ser adquirido pela administração. Dessa forma, quando 

falamos em compras públicas sustentáveis de produtos nos referimos à aquisição de bens que 

sejam, consequentemente, sustentáveis. 

Nesta linha, produto sustentável seria aquele que de alguma forma gera menos danos ao 

meio ambiente do que um produto comum. Rachel Biderman apresenta o seguinte conceito para 

tais produtos: 

Na verdade, produto sustentável é aquele que apresenta o melhor desempenho 

ambiental ao longo de seu ciclo de vida, com função, qualidade e nível de satisfação 

igual ou melhor, se comparado com um produto-padrão48. 

Podemos observar que um dos elementos analisados para a determinação do que seria 

um produto sustentável é o seu desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de vida, ou seja, 

ao longo de sua vida útil o produto deve apresentar vantagens ao meio ambiente que outros 

produtos não apresentam. 

                                                           
46 BRASIL. Lei nº 8.666 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos -, de 21de junho de 1993. Art. 6º, III. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 01 dez. 2015. 
47 MOURA, Adriana Maria Magalhães. IPEA.Boletim regional, urbano e ambiental, n. 7, Jan./Jun. 2013, p. 23. 

Disponível em: 

<http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/boletim_regional/131127_boletimregional7_cap3.pdf>. Acesso 

em: 22 out. 2010. 
48 BIDERMAN, Rachel, et al. (Orgs.). Guia de Compras Públicas Sustentáveis: uso do poder de compra do 

governo para promoção de desenvolvimento sustentável. Rio de janeiro: Editora FGV. 2006. p. 51. Disponível 

em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/guia_compras_sustentaveis.pdf>. Acesso em: 24 set. 

2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm


37 

 

Além disso, são exemplos de aspectos que podem determinar se um produto é 

sustentável ou não: a utilização de matérias-primas naturais e biodegradáveis em sua criação, 

um processo de produção que se preocupe com o reaproveitamento de sobras e resíduos e a 

utilização de um percentual menor de energia49. 

No entanto, nem sempre é fácil para os consumidores assim como para a administração 

pública, que também é consumidora, verificar que está diante de um produto sustentável, visto 

que muitas vezes falta informação sobre tais produtos e seus benefícios para o meio ambiente.  

A Comissão Europeia, com o objetivo de trazer maiores informações para os Estados 

Membros sobre os produtos e também serviços sustentáveis, expediu no Comunicado (COM 

(2008) 400)50 recomendações para o estabelecimento de critérios comuns para que produtos e 

serviços fossem considerados aptos para as licitações sustentáveis, o denominado GPP Criteria. 

De início, foram desenvolvidos critérios para grupos de produtos e serviços de 10 setores 

identificados como os mais adequados para a realização de licitações sustentáveis. Tais critérios 

foram elaborados por um grupo de peritos que levaram em consideração critérios nacionais e 

europeus já existentes com relação aos rótulos ecológicos e também informações de partes 

interessadas da indústria e da sociedade civil.  

Para fins de compras públicas sustentáveis, o propósito de critérios para GPP é 

identificar os principais impactos ambientais de cada produto e propor critérios claros e de 

possível verificação a serem enfrentados quando da realização dos procedimentos licitatórios. 

Os critérios não possuem efeito vinculante legal e envolvem dois níveis em separado: Core e 

Comprehensive. O Core é denominado como “essenciais” e o Comprehensive como “globais”. 

Os critérios essenciais são utilizados para a implementação simples das compras 

públicas sustentáveis incidindo nas áreas principais de desempenho ambiental de um produto e 

objetivam, ainda, manter os custos administrativos das empresas a um mínimo. Já os critérios 

globais levam em consideração mais aspectos e níveis mais altos de desempenho ambiental, 

devendo ser usados por autoridades que querem ir mais longe com o apoio ao meio ambiente e 

com metas de inovação.  

                                                           
49Informação disponível em: <http://www.eupensomeioambiente.com.br/produtos-sustentaveis/>. Acesso em: 13 

out. 2015 
50 EUR-LEX. Access to European Union law. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0400>. Acesso em: 13 out. 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0400
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0400
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Na prática cada Estado-Membro decide, em seus planos de ação, quais critérios irão 

adotar de acordo com o quanto querem avançar na seara das compras públicas sustentáveis. A 

Comissão Europeia, à época em que divulgou o comunicado em questão, identificou dez setores 

prioritários. Sendo eles o setor de construção, serviços de alimentação, transportes e serviços 

de transporte, energia (eletricidade, aquecimento e refrigeração), máquinas de escritório, 

vestuário, uniformes e outros têxteis, papel e serviços de impressão, móveis, produtos de 

limpeza e equipamento utilizados na área da saúde. 

Tais setores foram selecionados de acordo com: o alcance de melhoria ambiental, o 

potencial impacto para os fornecedores, as despesas públicas, a possibilidade de dar o exemplo 

para os consumidores privados ou empresariais, sensibilidade política, existência de critérios 

relevantes e de fácil utilização, disponibilidade no mercado e eficiência econômica51.  

A Comissão Europeia enfatiza que os critérios foram criados para serem flexíveis, 

porém isso não exclui a responsabilidade de todos os Estados-Membros de procurar adotá-los 

em suas compras públicas. Hoje, são mais de 20 critérios comuns52, visto que estes são 

atualizados regularmente. 

Na União Europeia também foi publicado o Manual Procura +, organizado pelo ICLEI, 

que é um guia para compras públicas sustentáveis. Neste manual, encontram-se diversas 

informações sobre como as compras públicas podem ser implantadas nos países e com relação 

à caracterização dos produtos sustentáveis, o manual determina que a forma mais apropriada de 

caracterizar os produtos como sustentáveis são os selos/rótulos ambientais (ecolabels). O 

manual também aborda a importância dos manuais e guias internacionais de compras 

sustentáveis que ajudam os consumidores a identificarem produtos sustentáveis, podendo a 

Administração Pública, como consumidora, se valer dessas informações. É claro que cada país 

deve adaptar as informações fornecidas nos manuais à sua realidade. Como exemplo, temos 

                                                           
51EUR-LEX.Access to European Union law. (COM 400) 2008), p. 9. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0400>. Acesso em: 13 out. 2015. 
52 Os critérios para que cada tipo de produto ou serviço sejam inseridos nas compras públicas sustentáveis da União 

Europeia encontram-se neste link: <http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm>. Acesso em: 13 

out. 2015. 
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manuais dos Estados Unidos53, da Alemanha54, da própria União Europeia55, entre outros 

países. 

Os tópicos a seguir serão voltados para o estudo das certificações de produtos através 

do instrumento de rotulagem ambiental e também de como o TCU vem se posicionando com 

relação à exigência dessas certificações nos instrumentos convocatórios. 

3.1 Certificação de produtos através dos rótulos ambientais 

A rotulagem ambiental é um instrumento destinado à certificação de produtos, podendo 

também haver certificação de serviços, que ajuda a informar o consumidor a respeito de seus 

aspectos ambientais, ou seja, acaba por intitular quais produtos são ambientalmente amigáveis 

para o conhecimento dos consumidores. A existência dos rótulos ambientais, que também são 

chamados de selos verdes, diferencia os produtos comuns e aqueles que apresentam 

preocupação com um meio ambiente equilibrado. 

Para que os produtos recebam o rótulo ambiental é necessário o cumprimento de uma 

série de indicadores e como são vários os tipos de selos existentes algumas organizações foram 

criadas com o intuito de harmonizar estes programas. Em destaque temos a Global Ecolabelling 

Network (GEN) e a International Organization for Standardization (ISO). 

A GEN é uma associação, sem fins lucrativos, fundada em 1994, que tem como objetivo 

melhorar, promover e desenvolver a rotulagem ambiental. A associação é formada atualmente 

por 26 membros, dentre os quais encontra-se o Brasil representado pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). 

A ISO é uma entidade não-governamental, criada em 1946, que tem como missão 

desenvolver normas de padronização para produtos, serviços e sistemas de modo a garantir sua 

qualidade, segurança e eficiência. A organização é formada por 162 países, que se encontram 

uma vez ao ano em uma Assembleia Geral para discutir estratégias e objetivos, de modo a 

facilitar o comércio internacional e disseminar novos conhecimentos. O Brasil também é um 

estado-membro da ISO representado pela ABNT. 

                                                           
53 EPA. United States Environmental Protection Agency. Chemicals under the Toxic Substances Control Act 

(TSCA). Disponível em: <http://www2.epa.gov/chemicals-under-tsca>. Acesso em: 28 out. 2015. 
54 UMWELT BUNDESAMT. Green public procurement: beschaffung-info.de. Disponível em: 

<http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/economics-consumption/green-public-procurement>. Acesso em: 28 

out. 2015. 
55 EUROPEAN COMMISSION. Green Public Procurement. Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm>. Acesso em: 28 out. 2015. 
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Dentre as normas criadas a mais importante para os fins deste trabalho é a ISO 14.024 

de 1999 que trata de um conjunto de critérios aceitáveis de ecorrotulagem. A organização teve 

essa iniciativa, visto que existiam muitos critérios no mercado que enganavam os consumidores 

e geravam uma concorrência desleal. Dessa forma, os critérios da ISO 14.024 incluem: 

confiabilidade da informação (por exemplo, procedimentos adequados no local e condições de 

monitoramento), transparência dos procedimentos administrativos e a existência de um 

processo formal de consulta às partes interessadas56. 

Na ISO 14.024 diversos princípios foram apontados como norteadores para criação de 

programas de ecorrotulagem, dentre eles destacamos: 

a) a sua natureza voluntária, ou seja, os produtores devem ter a liberdade para 

escolher se irão aderir ao programa ou não; 

b) os programas devem respeitar a legislação ambiental e outras regras pertinentes; 

c) o realismo dos critérios, ou seja, os critérios devem ser estabelecidos a um nível 

de alcance possível, levando em consideração os impactos ambientais e a 

capacidade de medi-los; 

d) a revisão periódica dos critérios, levando-se em consideração as novas 

tecnologias existentes, novos produtos e novas informações ambientais; 

e) a análise ciclo de vida do produto, que comporta desde a extração da matéria-

prima até o resultado final do produto, de modo a verificar se durante todo o 

ciclo há uma redução dos impactos ambientais e não uma compensação entre um 

estágio e outro (reduz-se o impacto em um estágio e no outro há uma degradação 

maior do meio ambiente). 

De acordo com a classificação elaborada pela ISO, há três tipos de método de rotulagem 

ambiental: 

Selos tipo I — A ISO define-os como “voluntários”. São baseados numa 

multiplicidade de critérios e em programas profissionais que outorgam rótulos (ou 

selos) que abrangem produtos de uma determinada categoria, considerando o ciclo de 

vida. O critério é estabelecido por um corpo independente de profissionais e 

monitorado por um processo de certificação e auditoria. A transparência e 

credibilidade desses selos são asseguradas por certificação terceirizada. Os critérios 

para o produto são desenvolvidos e preservados. 

Selos tipo II — Informativos ambientais autodeclarados (ou autodeclarações). São 

declarações ambientais sobre produtos, feitas pelos próprios fabricantes, importadores 

ou distribuidores. Não são verificados por órgãos independentes e não usam critérios 

                                                           
56 ICLEI. The Procura+. Manual: A Guide to Cost-Effective Sustainable Public Procurement, 2nd edition, p. 29. 

Disponível em: <http://www.procuraplus.org/fileadmin/files/Manuals/English_manual/1_-

_Procura__Manual_complete.pdf >. Acesso em: 25 nov. 2015. 
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de referência geralmente aceitos ou predeterminados, portanto são discutíveis. São 

considerados os menos informativos dos três tipos de selos. 

Selos tipo III — Informação quantificada do produto (quantified product information 

— QPI). São selos emitidos com base em verificação independente, com uso de 

índices preestabelecidos. A QPI lista um menu de impactos ambientais de um produto 

ao longo de seu ciclo de vida, de acordo com categorias de informações estabelecidas 

pelo setor industrial ou de entidades independentes. Ao invés de julgar produtos, as 

QPIs fornecem uma pontuação para cada produto, baseada no método LCA em vigor, 

deixando o julgamento final a critério do consumidor. Esta pontuação ambiental é 

compilada por uma agência de certificação terceirizada e baseia-se em um número de 

indicadores de performance (EPI), por exemplo, uso de energia, emissão de gases 

poluentes, de água etc. Isto permite ao consumidor comparar as pontuações de 

diferentes produtos e comprar o de “melhor nota” (melhor pontuação)57. 

O Ministério do Meio ambiente no documento base para o programa de rotulagem 

brasileiro58 resume os três tipos de selo dispondo que  

A despeito das definições substancialmente detalhadas e complexas, pode-se 

simplificar a relação dos tipos destacando que o Tipo I refere-se aos clássicos selos 

verdes59; o Tipo II diz respeito às declarações efetuadas pelos próprios fornecedores, 

normalmente os próprios fabricantes, e o Tipo III ainda está em desenvolvimento, mas 

consiste, essencialmente, no estabelecimento de categorias de parâmetros, a partir de 

uma avaliação do ciclo de vida e na divulgação dos dados quantitativos relativos a 

esses parâmetros para cada produto, dados esses verificados por uma terceira parte60. 

Como exemplos dos selos tipo I, que são os mais utilizados, temos diversas iniciativas 

na Europa, como o “Blue Angel”61, que foi o primeiro rótulo ambiental criado no mundo e teve 

origem na Alemanha e o EU Ecolabel62, que é um programa voluntário adotado por centenas 

de empresas as quais buscam ter produtos mais competitivos no mercado e o comprometimento 

com o meio ambiente. Tal selo certifica desde papel, papelão, até produtos de limpeza 

sustentáveis.  

A GEN, por sua vez, apresenta uma lista de produtos aptos a receberem os selos verdes 

e dos países membros que apresentam critérios de rotulagem ambiental em sede nacional63 para 

                                                           
57 BIDERMAN, Rachel et al. (Orgs.). Guia de Compras Públicas Sustentáveis: uso do poder de compra do 

governo para promoção de desenvolvimento sustentável. Rio de janeiro: Editora FGV. 2006. p. 62. Disponível 

em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/guia_compras_sustentaveis.pdf>. Acesso em: 24 out. 

2015. 
58 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Rotulagem ambiental: documento base para o Programa Brasileiro 

de Rotulagem Ambiental. Brasília: MMA/SPDS, 2002, p. 16. 
59 Os rótulos Tipo I, por vezes chamados no Brasil de selos verdes, são conhecidos internacionalmente como 

“ecolabels”, em contraposição à categoria mais genérica de “enviromental labels”, que são os rótulos ambientais. 
60 Na terminologia internacional consagrada, primeira parte é quem fornece um produto ou serviço ou quem 

representa os seus interesses. Segunda parte é quem compra ou quem representa os seus interesses e terceira parte 

é uma parte independente das outras envolvidas na relação. Idem, nota de rodapé retirada da p. 15. 
61 Informações sobre o selo disponíveis em: <https://www.blauer-engel.de/>.  Acesso em: 19 out. 2015. 
62 Informações sobre o selo disponíveis em: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm>. Acesso 

em: 19 out. 2015. 
63GLOBAL ECOLABELLING NETWORK. Member Standards By Product Category Food. Disponível em: 

<http://www.globalecolabelling.net/categories_7_criteria/list_by_product_category/index.htm#Food>. Acesso 

em: 19 out. 2015. 
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estes produtos. Como exemplo de rotulagem ambiental no Brasil, temos a ABNT que, como 

membro da GEN na América do Sul, é uma instituição que possui um programa de rotulagem 

ambiental chamado Beija-Flor Rótulo Ecológico ABNT64. 

O Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental (PG-11)65 é um 

documento que determina como uma organização pode solicitar a certificação66 de rotulagem 

ambiental de seu produto ou serviço perante a ABNT. Os critérios67 para que um produto ou 

serviço receba o rótulo ambiental são elaborados pelo Comitê Técnico de Certificação 

ABNT/CTC-020 que conta com a participação de especialistas da comunidade científica, de 

ONGS ambientalistas, dos órgãos de defesa do consumidor e do setor produtivo. Dentre os 

membros fixos do Comitê temos a FGV através de seu Centro de Estudos em Sustentabilidade, 

o Ministério do Meio Ambiente (MMA), dentre outros. 

Qualquer organização pode solicitar o certificado de rotulagem ambiental perante a 

ABNT através do preenchimento de um formulário específico (RQ-083)68, que funciona como 

uma avaliação preliminar quanto ao produto ou serviço que a organização deseja rotular.  

Dentre as indagações feitas às empresas no formulário de avaliação preliminar, temos 

qual seria o diferencial ecológico do produto ou serviço a ser certificado, se o produto/serviço 

segue alguma norma técnica, a descrição do processo produtivo da empresa e quais são seus 

clientes ou fornecedores. Essas perguntas permitem que o órgão certificador conheça melhor a 

empresa e ajuda na análise para a emissão do certificado.  

Os procedimentos para que a empresa tenha seus produtos certificados envolvem ao 

todo o preenchimento da avaliação preliminar, a elaboração de proposta técnico-comercial e 

contrato, a assinatura da proposta e do contrato, visita técnica do órgão certificador, o 

desenvolvimento ou adequação dos critérios específicos pela empresa, a análise pelo ABNT-

                                                           
64 A Marca ABNT-Qualidade Ambiental é um rótulo ecológico que segue os princípios da ABNT NBR ISO 14024 

para rotulagem ambiental do Tipo I. 
65ABNT. Procedimento Geral da Marca ABNT. Qualidade Ambiental. Disponível em: 

http://www.abnt.org.br/rotulo/pt/images/pdf/PG1107ProcedimentoGeraldaMarcaABNTQualidade%20Ambiental

.pdf>. Acesso em: 19 out. 2015. 
66 Neste programa de rotulagem a Organização recebe uma certificação da ABNT quanto aos produtos ou serviços 

fornecidos que permite que esta utilize a Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico. 
67 ABNT. Diretrizes para Elaboração dos Critérios da Marca ABNT. Qualidade Ambiental.. Disponível e: 

<http://www.abnt.org.br/rotulo/pt/pdfs/PG-1203.pdf>. Acesso em: 21 out. 2015. 
68 ABNT. Formulários RQ-083. Questionário de avaliação preliminar. Rotulagem ambiental. Disponível em: 

<http://www.abnt.org.br/rotulo/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=950&Itemid=523>. Acesso 

em: 21 out. 2015. 

http://www.abnt.org.br/rotulo/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=950&Itemid=523
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CTC, a emissão do certificado e, posteriormente, auditorias de manutenção e coletas de 

amostras e ensaios periódicos69. 

No site da ABNT70 encontramos uma lista de produtos que já receberam o rótulo 

ambiental, dentre os quais produtos de higiene pessoal, produtos de aço, produtos de papel e 

celulose, além disso, é possível ter acesso também ao nome da Empresa responsável pela 

fabricação desses produtos sustentáveis, de modo a dar maiores informações ao consumidor 

sobre as iniciativas da empresa em prol da preservação do meio ambiente. 

3.1.1 A exigência de produtos certificados nas compras públicas: visão do TCU sobre a 

questão 

O surgimento de editais com a exigência de produtos que atendam a critérios 

sustentáveis fez com que o TCU se manifestasse sobre a matéria, visto que diversas 

representações contra editais deste tipo chegaram à corte. 

Sabemos que a IN nº 01/2010 SLTI (MPOG), já citada neste trabalho, dispõe que as 

exigências de natureza ambiental devem ser feitas de modo a não frustrar a competitividade no 

certame, além disso, o §1º, I do art. 3º da lei 8.666/93 define que é vedado ao agente público 

admitir, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que frustrem o caráter competitivo do 

certame. Dessa forma, as empresas que se sentem prejudicadas por conta de tais exigências 

utilizam como principal argumento o fato de que produtos que atendam à critérios ambientais 

acabam por retirar a competitividade do procedimento licitatório, pois excluem as empresas 

que não atuam no ramo sustentável e que não se preocupam com questões ambientais em seu 

processo produtivo. 

A jurisprudência do TCU tem se posicionado sobre essa questão no sentido de admitir 

a exigência de apresentação de certificação, desde que também seja admitido qualquer outro 

meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências ambientais descritas na 

especificação do objeto, conforme dispõe a IN nº 01/2010 SLTI (MPOG) em seu art. 5º, §1º. 

A possibilidade de apresentação de qualquer outro meio de prova é uma forma de não 

restringir demais o procedimento licitatório, visto que há algumas certificações que são muito 

                                                           
69ABNT. Formulários RQ-083. Questionário de avaliação preliminar. Rotulagem ambiental. Disponível em: 

<http://www.abnt.org.br/rotulo/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=950&Itemid=523>. Acesso 

em: 27 nov. 2015. 

70 ABNT. Pesquise aqui seu produto certificado. Disponível em: 

http://www.abnt.org.br/rotulo/pt/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=444. Acesso em: 27 

nov. 2015. 

http://www.abnt.org.br/rotulo/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=950&Itemid=523
http://www.abnt.org.br/rotulo/pt/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=444
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específicas e que nem todas as empresas possuem. Neste sentido temos o acórdão nº 1881/2015, 

que tratava da aquisição de produtos de informática: 

 REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES EM PREGÃO 

ELETRÔNICO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADO À AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA 

CAUTELAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CIÊNCIA SOBRE FALHAS 

CONFIRMADAS. 

1. Impõem restrição ao caráter competitivo do certame exigências de que a placa mãe, 

a Bios, o mouse e o teclado sejam de propriedade do fabricante do equipamento, bem 

como aquelas que requerem declaração do fabricante para demonstrar o atendimento 

das características técnicas especificadas no edital ou que determinam o fornecimento 

de certificado71 específico para comprovar o cumprimento de requisitos de segurança, 

compatibilidade eletromagnética, consumo de energia e sustentabilidade ambiental, 

sem admitir outros meios de prova. 

2. A ausência de indicação no edital de quantitativos mínimos a serem cotados afronta 

o inciso IV do art. 9º do Decreto 7.892/201372. (grifo nosso) 

Em decisão mais antiga, o Plenário do TCU73 decidiu no mesmo sentido, de modo a 

admitir a exigência de determinado certificado, sem excluir, contudo, a possibilidade de outros 

meios de prova como certificação expedida por outra instituição atestando que o produto se 

adequa a exigências do edital.  

Vale ressaltar, que o que se extrai de mais importante nesses julgados é que restrições 

nos editais sempre existirão, pois a administração deve descrever o produto que melhor atenda 

as suas necessidades e também aos princípios dispostos em lei. Além disso, o que o art. 3º, §1º, 

I da lei de licitações proíbe são restrições impertinentes ou irrelevantes, o que não é o caso, 

visto que a promoção do desenvolvimento sustentável é princípio que deve ser observado nas 

licitações, tanto quanto o princípio da competitividade, já que nenhum deles é absoluto, e 

também a preservação do meio ambiente é matéria de grande relevância social. 

Outro ponto importante é de que o Tribunal vem entendendo que as exigências 

ambientais, tais como as certificações de produtos, devem estar contidas na definição do objeto 

a ser contratado e não como condição de habilitação do licitante. Neste sentido, temos o julgado 

AC-1375-20/15-P74, em que ressaltou o relator do caso ser lícito incluir critérios ambientais 

quando da estipulação das características do produto a ser adquirido, porém o mesmo não se 

aplicaria para o caso de condição de habilitação. 

                                                           
71 O certificado a que o julgado está se referindo é a exigência de que determinados produtos possuam selos como 

Energy star e Epeat. 
72 TCU. Tribunal de Contas da União. Processo nº 002.860/2015-5 (TCU), Relatora: Ana Arraes. Disponível em: 

<https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight>. Acesso em: 27 nov. 2015. 
73TCU. Tribunal de Contas da União. Processo nº 042.952/2012-3, sessão dia 13/03/2013, Acórdão nº. 508/2013. 

Relator: Ministro José Jorge. 
74 TCU. Tribunal de Contas da União. Processo: AC-1375-20/15-P, Relator: Bruno Dantas, Data da Sessão: 

3/6/2015 – Ordinária, Ata n° 20/2015 – Plenário. Precedente no mesmo sentido: Acórdão 122/2012-Plenário. 
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Ou seja, como não existem exigências de caráter ambiental entre os arts. 27 a 31 da lei 

8.666/93, a inclusão de tais exigências em instrumento convocatório sem a devida previsão em 

lei seria ilícita e restringiria o caráter competitivo do certame, conforme ressalta o §5º do art. 

30 da lei 8.666/93. 

Podemos observar que ao mesmo tempo em que o Tribunal vem apoiando as iniciativas 

de licitações sustentáveis ainda existe uma grande preocupação quanto à restrição indevida a 

competitividade do certame. Tal fato é compreensível, visto que a preocupação com a 

sustentabilidade pelas empresas ainda é uma questão sensível, que gera gastos e que muitas não 

conseguem aderir por completo. Dessa forma, se a administração passasse a restringir demais 

as especificações técnicas dos objetos ou não haveria oferta no mercado ou esta oferta se 

limitaria a poucas empresas que poderiam aumentar seus preços gerando um gasto muito maior 

para a Administração Pública. 

Por outro lado, entendemos também que a exigência de critérios ambientais nos editais 

serve como mecanismo de incentivo para que o mercado se molde e passe a se preocupar com 

as questões ambientais. Assim, a solução para tal impasse é a inclusão gradual desses critérios 

nas especificações técnicas, sempre de forma justificada e com a possibilidade de diversos 

meios de prova. 

Em tempo, no capítulo 4 deste trabalho iremos abordar como o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo tem se posicionado sobre esse mesmo assunto. 
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4. APLICAÇÃO PRÁTICA DAS COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Este capítulo tem como objetivo analisar as iniciativas relacionadas às compras públicas 

sustentáveis no Estado de São Paulo, tendo em vista que este é um dos estados pioneiros em 

sua implantação. Dessa forma, analisaremos a estrutura criada pelo Governo para tornar o 

projeto de compras públicas sustentáveis possível. 

4.1 A Resolução CC-53/04 e o Grupo Técnico GT-2004 

Para analisar as iniciativas relacionadas às compras públicas sustentáveis no Estado de 

São Paulo destacamos, primeiramente, a existência do Comitê de Qualidade da Gestão Pública 

do Governo do Estado (CQGP), que foi o órgão responsável à época, dentre outras atribuições, 

por formular e aprovar propostas de políticas a serem apreciadas pelo Governador do Estado75, 

sempre prezando pela eficácia da Administração Pública Estadual. 

O CQGP é formado pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, o Secretário da Fazenda, da 

Educação, o Procurador Geral do Estado, dentre outros membros e em 2004, este órgão foi 

requisitado pela Secretaria do Meio Ambiente (SMA) para a realização de um estudo voltado a 

esclarecer a viabilidade de uma política de compras públicas sustentáveis. Como resposta a esta 

solicitação, o CQGP expediu a Resolução CC-53/04, que instituiu um Grupo Técnico com a 

finalidade de elaborar estudos e prestar assessoria técnica e jurídica na área ambiental, de modo 

a introduzir critérios ambientais especialmente nas ações voltadas para a aquisição de bens e 

serviços76. 

A Resolução CC-53/04 foi uma espécie de primeiro passo para a instituição da Política 

de Compras Sustentáveis do Governo do Estado, pois através dos estudos realizados pelo Grupo 

Técnico por ela criado se tornou possível a inserção de critérios socioambientais nas 

contratações de bens, prestação de serviços comuns e execução de obras e serviços de 

engenharia. 

O Grupo Técnico ficou conhecido como GT-2004 e tinha caráter provisório, a partir 

dele três grupos de trabalho, relacionados às principais áreas de contratação pública, foram 

                                                           
75 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 51.870/ 2007. Art. 2º, 

II. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2007/decreto-51870-

05.06.2007.html>. Acesso em: 01 dez. 2015. 
76 SÃO PAULO. Comitê de Qualidade e Gestão Pública. Art. 1º, Resolução CC-53/04. Disponível em: 

<http://www.cqgp.sp.gov.br/resolucao/Resolucao_CC_53_2004.html> Acesso em: 01 dez. 2015. 
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criados: o grupo de serviços gerais, materiais e obras e serviços de engenharia, de modo que 

pudessem realizar estudos mais específicos. Vale ressaltar, que o GT-2004 possuía uma 

composição plural com representantes da Casa Civil, da Procuradoria Geral do Estado, da 

Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Fazenda e de diversas outras Secretarias77. 

Uma das iniciativas decorrentes dos trabalhos realizados pelo GT-2004 foi o Decreto 

Estadual nº 50.170/05, que instituiu o Selo de Responsabilidade Socioambiental do Estado de 

São Paulo e foi de suma importância para a inserção de critérios sustentáveis nas compras 

públicas. Esta norma será analisada com mais detalhes ao longo deste capítulo.  

Além disso, outro Decreto Estadual significativo foi o de nº 53.336/08, que instituiu o 

Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis e que, devido a sua importância, 

também será analisado com mais detalhes. Após este decreto, foi criado um grupo técnico, desta 

vez de caráter permanente o qual é responsável por coordenar as atividades do referido 

Programa78. 

Em relatório elaborado pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável 

encontramos um resumo sobre as iniciativas decorrentes dos estudos realizados pelo GT-2004, 

além das já aqui ressaltadas: 

 A criação do Selo Socioambiental (2005);  

 A inclusão de critérios socioambientais no Cadastro de Materiais e Serviços 

(Cadmat), disponível na Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado 

de São Paulo (BEC/SP), e no Cadastro de Serviços Terceirizados (Cadterc);  

 A instituição do Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis 

(PECPS, ou “Programa”) e, para internalizá-lo em cada entidade de governo, 

das Comissões Internas de Contratações Públicas Sustentáveis (Comissões 

Internas) (2008);  

 A instituição da obrigatoriedade de Relatório Anual para a prestação de 

contas de cada entidade de governo envolvida no Programa, conforme 

modelo elaborado com base em diretrizes metodológicas da “Global 

Reporting Initiative” (GRI), assegurando transparência, consistência e 

comparabilidade no acompanhamento de resultados; 

 A criação do website Compras Públicas Sustentáveis 

(www.comprassustentaveis.net) para promover articulação entre as CIPCS 

no desenvolvimento do PECPS;  

 A capacitação de servidores públicos e das Comissões Internas por meio de 

uma plataforma de ensino à distância no website Compras Públicas 

Sustentáveis (2.600 vagas ofertadas em 2009)79.  

                                                           
77 SÃO PAULO. Comitê de Qualidade e Gestão Pública. Art. 3º, Resolução CC-53/04. Disponível em: 

<http://www.cqgp.sp.gov.br/resolucao/Resolucao_CC_53_2004.html> Acesso em: 01 dez. 2015. 
78 O Grupo Técnico Permanente (GT-2011) foi instituído pela Resolução Conjunta SGP/SF/SMA/SSRH No 1. 
79 BRAUCH, Martin Dietrich. Licitações e Contratações Sustentáveis no Governo do Estado de São Paulo: 

Um estudo de caso aprofundado – International Institute for Sustainable Development (IISD). Julho de 2012. p. 

8. Disponível em: <http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2015.  

http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
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Todas essas iniciativas fizeram parte da Política de Contratações Públicas Sustentáveis 

do Governo do Estado, que além de ter como objetivo inserir critérios socioambientais nas 

licitações públicas tinha ainda como finalidade utilizar o poder de compra do estado para 

promover o desenvolvimento regional de forma sustentável.  

4.2 Legislação Estadual acerca das Compras Públicas Sustentáveis 

O Estado de São Paulo possui vasta legislação relacionada às compras públicas 

sustentáveis, de modo a tornar a análise mais dinâmica apresentamos o quadro a seguir: 

Quadro 1 -  

Leis e outros normativos Descrição 

Lei nº 6.544/89 

Dispõe sobre o estatuto jurídico das licitações e contratos pertinentes a obras, 

serviços, compras, alienações, concessões e locações no âmbito da 

Administração Centralizada e Autárquica. 

Lei nº 9.509/97 

Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação. Em destaque, temos o art. 2º, XVIII, que determina 

a restrição à participação das pessoas físicas e jurídicas punidas e/ou 

condenadas por atos de degradação ambiental em licitações promovidas pelos 

órgãos de administração pública direta e indireta. 

Lei 12.300/06 

 

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes. 

Quanto às compras públicas sustentáveis, o art. 18 dispõe que a administração 

pública optará, preferencialmente, em suas compras e contratações, pela 

aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental, que sejam não 

perigosos, recicláveis e reciclados, devendo especificar essas características na 

descrição do objeto das licitações, observadas as formalidades legais. 

Lei 13.798/09 

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC. Destaca-se o art. 

11, que determina ser papel do Estado propor e fomentar medidas que 

privilegiem padrões sustentáveis de produção, comércio e consumo e dentre 

essas medidas encontra-se a licitação sustentável, conforme dispõe o art. 12, I. 

Além disso, o art. 13 autoriza o Estado a definir padrões de desempenho 

ambiental dos produtos comercializados em seu território. 

Lei nº 14.591/11 

Cria o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS. Tal 

programa tem como objetivos além de estimular a agricultura familiar 

favorecer a aquisição de produtos provenientes dessa prática nas compras 

realizadas pelos órgãos públicos estaduais, conforme dispõe o art. 2º, III. 

Decreto Estadual nº 41.629/97 

Dispõe sobre proteção do meio ambiente e do consumidor relacionada ao uso 

do CFC, sobre medidas de capacitação tecnológica e sobre vedação de 

aquisição pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta e 

indireta, de produtos e equipamentos contendo substâncias que destroem a 

Camada de Ozônio - SDOs, controladas pelo Protocolo de Montreal, e dá 

providências correlatas. 

Decreto Estadual nº 45.643/01 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição pela Administração Pública 

Estadual de lâmpadas de maior eficiência energética e menor teor de mercúrio, 

por tipo e potência, e dá providências correlatas. Destaca-se a importância 

desse decreto, visto que, de acordo com as considerações apresentadas o setor 

público representa cerca de 9% do consumo total de energia elétrica e que a 
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iluminação corresponde a, no mínimo, 40% deste consumo nos prédios 

públicos. 

Decreto Estadual nº 48.138/03 

Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no 

âmbito do Estado de São Paulo. Destaca-se o art. 8º que dispõe que nos 

editais80 para a contratação de obras e serviços deve constar a obrigatoriedade 

do emprego de tecnologia que possibilite a redução e uso racional de água 

potável. Além disso, quando da aquisição de novos equipamentos e metais 

hidráulicos/sanitários estes deverão apresentar melhor desempenho sob o 

ponto de vista de eficiência no consumo da água potável. 

Decreto Estadual nº 50.170/05 

Institui o Selo Socioambiental no âmbito da Administração Pública estadual e 

dá providências correlatas. O decreto é de suma importância para a 

implementação das compras públicas sustentáveis, visto que elenca um rol não 

exaustivo de critérios socioambientais e determina que as licitações e 

contratações deverão adotar tais critérios ou, no que couber, especificações 

técnicas adequadas à promoção da sustentabilidade socioambiental81. O selo 

socioambiental é estampado nos documentos cujas atividades adotem ao 

menos um dos critérios ambientais. 

Decreto Estadual nº 53.047/08 

Cria o Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado 

de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira - 

CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisição de produtos e 

subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de São 

Paulo. O art. 7º dispõe que todas as compras públicas da administração 

estadual direta e indireta, cujo objeto seja a aquisição de produtos e 

subprodutos florestais deverão contemplar no instrumento convocatório a 

exigência de apresentação do comprovante de cadastramento do licitante no 

CADMADEIRA, como condição para a celebração do contrato. 

Decreto Estadual nº 53.336/08 
Institui o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis e dá 

providências correlatas. 

 

Decreto Estadual nº 54.704/09 

 

Fixa competência das autoridades para aplicação da sanção administrativa de 

que trata o artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, e dá providências correlatas. 

Decreto Estadual nº 55.947/10 

Regulamenta a Lei nº 13.798/09, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Mudanças Climáticas. O capítulo IV do referido decreto trata dos padrões de 

desempenho ambiental e as contratações sustentáveis e determina que tais 

padrões deverão ser exigidos gradualmente nas compras públicas preservando, 

assim, a competitividade do certame e que a adoção dos padrões de 

desempenho ambiental de produtos e serviços não poderão acarretar em 

despesas adicionais à Administração Pública Estadual. 

Através das disposições legislativas acima, podemos perceber a grande preocupação do 

Estado de São Paulo em implantar as compras públicas sustentáveis, tanto que as iniciativas 

legislativas tiveram início antes mesmo da alteração do art. 3º da lei 8.666/93 que ocorreu em 

2010 e incluiu como princípio da licitação pública a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável. 

                                                           
80 Nos editais das entidades a que se refere o art. 1º, sendo estas os órgãos da administração pública direta, das 

autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e das empresas em cujo capital o Estado 

tenha participação majoritária, bem como as demais entidades por ele controladas direta ou indiretamente. 
81 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 50.170/2005. Arts. 2º 

e 4º. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2005/decreto-50170-

04.11.2005.html>. Acesso em: 01 dez. 2015. 
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Dentre as normas de maior importância, conforme destacado no início deste capítulo, 

estão o Decreto Estadual nº 50.170/05, que instituiu o Selo de Responsabilidade Socioambiental 

e o Decreto Estadual nº 53.336/08, que dispõe sobre o Programa de Contratações Públicas 

Sustentáveis, ambos serão analisados com mais detalhes no próximo tópico. Por hora, o que se 

pretendeu demonstrar, através do levantamento da legislação estadual sobre o tema, é que existe 

vasto respaldo legal para que as compras públicas sustentáveis sejam realizadas no estado de 

São Paulo. 

4.3 O Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis: Estrutura e Objetivos 

Iniciaremos a análise pelo Decreto Estadual nº 53.336/08, visto que, o Selo de 

Responsabilidade Socioambiental é um mecanismo que faz parte do Programa Estadual de 

Contratações Públicas Sustentáveis. O Programa, instituído pelo referido Decreto, tem como 

objetivo implantar, promover e articular ações que visem inserir critérios socioambientais, 

compatíveis com os princípios de desenvolvimento sustentável, nas contratações a serem 

efetivadas no âmbito Administração direta e autárquica do Estado82. 

Tal programa foi criado levando-se em consideração o grande poder de compra que o 

Estado de São Paulo possui, servindo este como ferramenta para incentivar o desenvolvimento 

sustentável. Dessa forma, o Programa foi uma maneira de organizar quais medidas poderiam 

ser tomadas pelos órgãos da Administração para implantar as compras públicas sustentáveis.  

Os critérios socioambientais a serem inseridos nas contratações são os mesmos 

utilizados pelo Selo de Responsabilidade Socioambiental de modo que o Programa e a 

utilização do selo se complementam. Além disso, o decreto também estabelece uma estrutura 

institucional para a implantação das compras públicas sustentáveis, sendo esta composta pela 

Secretaria de Gestão Pública, a Secretaria do Meio Ambiente e as Comissões Internas de 

Contratações Públicas Sustentáveis.  

A Secretaria de Gestão Pública funciona como coordenadora do Programa e deve propor 

diretrizes, normas e procedimentos voltados a fomentar a adoção de critérios socioambientais 

                                                           
82 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 53.336/08. Art. 2º. 

Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2008/decreto-53336-20.08.2008.html>. 

Acesso em: 01 dez. 2015. 
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nas contratações de bens, serviços e obras em geral, além buscar a harmonização dos critérios 

utilizados pelos órgãos e entidades da Administração Pública83. 

Já a Secretaria do Meio Ambiente é responsável por elaborar estudos e prestar assessoria 

ambiental, com o objetivo de incluir critérios socioambientais nas licitações e contratações 

públicas84. 

Por fim, em cada órgão ou entidade da Administração Pública deverá ser nomeada uma 

Comissão Interna de Contratações Públicas Sustentáveis que será constituída por, no mínimo, 

2 (dois) membros. A Comissão é criada com a finalidade de implantar o Programa Estadual de 

Contratações Públicas Sustentáveis; promover ações de modo a incentivar os servidores que 

trabalham especialmente com as contratações públicas, de modo que estes adotem as diretrizes 

do programa e submeter à Secretaria de Gestão Pública, no final de cada exercício, relatório 

detalhado das ações e programas desenvolvidos85. 

Podemos observar que o Programa foi pensado como um sistema de divisão de tarefas 

entre as Secretarias e a Comissão de modo a tornar mais simplificada a implantação das 

compras públicas sustentáveis. Além disso, uma das iniciativas de maior destaque do Programa 

é a de promover ações que visem capacitar os servidores envolvidos nos processos de licitações 

e contratações públicas, visto que muitas vezes o que falta para que eles passem a atentar aos 

critérios socioambientais nas compras públicas é a falta de informação quanto à importância da 

sustentabilidade.  

Em 2009, a Secretaria de Gestão, por meio da Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo – FUNDAP promoveu curso de capacitação para 2.500 servidores da 

Administração Pública direta e indireta, com foco para os que trabalham diretamente com 

licitações, contratações e gestão de contratos, de modo a prepará-los para a realização de 

compras públicas sustentáveis através da abordagem sobre o que ela consiste, seus aspectos 

                                                           
83 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 53.336/08. Art. 5º, I e 

II. 
84 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 53.336/08. Art. 6º. 
85 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 53.336/08. Art. 7º e 8º. 
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jurídicos e exemplos teóricos e práticos86. Além disso, em 2012, ocorreram dois eventos87 de 

capacitação voltados para o público de servidores e também do setor privado. 

4.4 O Programa na prática e a importância do Selo de Responsabilidade Socioambiental 

Conforme a descrição apresentada no item anterior, o objetivo principal do Programa 

Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis é o de inserir critérios socioambientais nas 

contratações públicas da Administração direta e indireta do Estado de São Paulo. 

As licitações são compostas por diversas fases, sendo estas em geral: a de definição do 

objeto contratado; elaboração das especificações técnicas e dos parâmetros contratuais para o 

produto, o serviço ou a obra; a seleção do licitante; e o julgamento da melhor oferta88. Segundo 

aponta o relatório desenvolvido pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável89, 

o Programa tem como ênfase influenciar os procedimentos da fase interna ou preparatória.  

A fase interna ou preparatória consiste, segundo José dos Santos Carvalho Filho, em 

algumas providências para a realização do certame. Primeiramente, a autoridade competente 

deve justificar a necessidade da contratação, definindo, assim, o objeto a ser contratado e o que 

será exigido na habilitação. Outras providências a serem tomadas nesta fase seriam: os critérios 

de aceitação das propostas; a antecipação das cláusulas contratuais, com a necessária fixação 

do prazo de fornecimento; as sanções para a hipótese de inadimplemento; avaliação prévia dos 

bens ou serviços a serem contratados90. 

A identificação da necessidade de compra é passo importante na fase interna do 

procedimento de licitação, visto que importa na avaliação da real necessidade que a 

Administração tem de adquirir o produto ou serviço evitando-se assim, por exemplo, a compra 

de produtos supérfluos e, consequentemente, o desperdício de verba com licitações que não são 

                                                           
86 D’AMICO, Valéria; AGUNE, Roberto. Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis: 

experiência do governo de São Paulo. II Congresso Consad de Gestão Pública – Painel 33: Boas práticas em 

compras e contratações públicas. p. 23. Disponível em: 

<http://www.escoladegoverno.pr.gov.br/arquivos/File/Material_%20CONSAD/paineis_II_congresso_consad/pai

nel_33/programa_estadual_de_contratacoes_publicas_sustentaveis.pdf> . Acesso em: 25 nov. 2015. 
87 Os eventos citados foram o Encontro Técnico do Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis e 

um treinamento sobre o CADMADEIRA, ambos realizados em 29 de agosto de 2012, na sede da Secretaria do 

Meio Ambiente/CETESB. 
88 BRAUCH, Martin Dietrich. Licitações e Contratações Sustentáveis no Governo do Estado de São Paulo: 

Um estudo de caso aprofundado – International Institute for Sustainable Development (IISD). Martin 

DrietrichBrauch. Julho de 2012. p. 25. Disponível em: <http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf>. 

Acesso em: 25 nov. 2015. 
89 Idem. 
90 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas S.A., 

2012, p. 305. 

http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
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de fato necessárias. O Programa não tem como foco esta avaliação, porém, como se trata de um 

pressuposto das licitações sustentáveis seria interessante a inserção desse ponto nos cursos de 

capacitação para os servidores que trabalham nas áreas de contratações públicas. 

O foco do Programa para a concretização de seus objetivos é o desenvolvimento das 

especificações técnicas dos objetos de licitação, de modo a inserir nessas especificações 

critérios socioambientais. Por conta disso, a partir de agora passaremos a falar sobre o Decreto 

Estadual nº 50.170/05, que instituiu o Selo de Responsabilidade Ambiental que é de extrema 

importância para a aplicação prática do Programa. 

O Selo de Responsabilidade Socioambiental foi criado num contexto de fomento pelo 

Estado de padrões de consumo mais sustentáveis, visando exercer seu dever de defender e 

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Por conta disso, o Decreto impõe como dever do governo, em seus programas e ações, 

a adoção de critérios socioambientais compatíveis com as diretrizes de desenvolvimento 

sustentável e para tanto apresenta uma lista exemplificativa com esses critérios, sendo estes: o 

fomento a políticas sociais, a valorização da transparência da gestão, a economia no consumo 

de água e energia, a minimização na geração de resíduos, a racionalização do uso de matérias-

primas, a redução de emissão de poluentes, a adoção de tecnologias menos agressivas ao meio 

ambiente e a utilização de produtos de baixa toxicidade91.  

Podemos observar que esses critérios são diferentes dos dispostos na IN nº 01/2010 da 

SLTI (MPOG), pois abordam tanto aspectos sociais quanto ambientais. Porém, a maioria deles 

possui requisitos de cunho ambiental, como se pode observar. 

Além disso, essa lista de critérios socioambientais, como já dito no início deste capítulo, 

foi resultado dos estudos realizados pelo GT-2004. Ao longo dos trabalhos, o Grupo Técnico 

percebeu que o maior obstáculo para que os servidores responsáveis pelas aquisições públicas 

passassem a adotar critérios socioambientais nos procedimentos licitatórios era a ausência de 

uma norma indicando quais seriam esses critérios e a necessidade de sua aplicação. Dessa 

forma, o Decreto nº 50.170/05 objetivou sanar este vácuo normativo e trazer maior segurança 

jurídica às compras públicas sustentáveis.  

                                                           
91ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto Estadual nº 50.170/2005. Arts. 2º . 

Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2005/decreto-50170-04.11.2005.html>. 

Acesso em: 01 dez. 2015. 
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Alguns documentos que devem observar os critérios socioambientais são citados no 

decreto, porém, vale ressaltar que a adoção dos critérios não se esgota nesses documentos, pois 

o selo foi criado exatamente para incentivar que mais ações e programas da Administração 

Estadual direta e indireta se preocupem com o desenvolvimento sustentável aderindo aos 

critérios. Dentre os documentos citados, temos que os critérios deverão ser adotados: nas 

descrições de materiais e nas especificações técnicas constantes do Cadastro Único de Materiais 

e Serviços – CADMAT, do Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras – 

SIAFÍSICO, dos cadastros ou catálogos de materiais mantidos pelos demais órgãos e entidades 

da administração estadual, bem como nos manuais de serviços terceirizados92. 

Para os fins a que se propõe este trabalho, o documento de maior destaque é o 

CADMAT, cuja função é padronizar as aquisições de cerca de 150.000 itens, dentre eles 

produtos, materiais e serviços. Um dos focos dos trabalhos do GT-2004 no que se refere ao 

Catálogo, foi o de identificar dentre os itens que o compõem quais seriam submetidos à analise 

técnica levando em consideração os itens mais consumidos pela administração. Dessa forma, 

cerca de 7.500 itens foram selecionados para análise e para que sua especificação técnica 

recebesse as adequações necessárias ou para que fossem excluídos do catálogo, caso 

apresentassem características desfavoráveis ao meio ambiente93. Além disso, foram analisados 

também bens disponíveis no mercado que atendiam aos critérios socioambientais, 

possibilitando sua inclusão no catálogo. 

No GT-2004 havia uma divisão em subgrupos e uma das principais ações resultantes 

dos trabalhos do subgrupo de Materiais foi a inclusão do Selo Socioambiental nas descrições 

de produtos do CADMAT, de acordo com as análises técnicas feitas e com o atendimento dos 

critérios socioambientais determinados no Decreto Estadual nº 50.170/05. 

O Catálogo pode ser acessado através do site da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC94. 

Através da BEC a Administração Pública de São Paulo pode adquirir bens ou serviços seja 

dentro do limite estabelecido por lei para a dispensa de licitação, pela modalidade convite ou 

                                                           
92 Idem, Art. 4º. 
93 BRAUCH, Martin Dietrich. Licitações e Contratações Sustentáveis no Governo do Estado de São Paulo: 

Um estudo de caso aprofundado – International Institute for Sustainable Development (IISD). Martin 

DrietrichBrauch. Julho de 2012. p. 27. Disponível em: <http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf>. 

Acesso em: 25 nov. 2015. 
94 SÃO PAULO. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Fazenda. Bolsa Eletrônica de Compras/SP. "De 

olho nas Compras Públicas". Novo Site BEC. Disponível em: 

<http://www.bec.sp.gov.br/BECSP/Home/Home.aspx>. Acesso em: 10 nov. 2015. 

http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
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pregão eletrônico. Nestes procedimentos há vinculação ao catálogo de materiais e fornecedores, 

ou seja, a Administração Pública poderá adquirir somente aquilo que se encontrar no catálogo. 

Como forma de dar continuidade a todo o trabalho feito pelo GT-2004 com relação à 

análise dos produtos que seriam modificados em sua descrição, incluídos ou excluídos do 

CADMAT, hoje, servidores95 da Secretaria do Meio Ambiente são os responsáveis por atualizar 

o catálogo atribuindo o Selo de Responsabilidade Socioambiental aos itens que respeitam os 

critérios socioambientais dispostos no Decreto Estadual nº 50.170/05. No site da BEC já existe 

um catálogo específico para esses produtos denominado de Catálogo Socioambiental, que visa 

incentivar os administradores a optar por esses itens em suas aquisições, em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

O selo é atribuído levando em consideração as informações fornecidas pelo fabricante 

na descrição dos produtos e não por uma avaliação técnica de todo o seu ciclo de vida. Isso 

decorre do fato de que a avaliação técnica demandaria uma equipe maior e mais capacitada de 

técnicos, o que tornaria mais trabalhosa e cara a atribuição do selo.  

Vale ressaltar, que quanto mais os administradores optarem pelos itens do catálogo 

socioambiental na descrição dos objetos a serem licitados mais o mercado se moldará com a 

finalidade de atender essa demanda, dessa forma, mais fornecedores com produtos sustentáveis 

irão surgir diminuindo-se assim os preços, por conta da maior oferta. Dessa forma, a iniciativa 

de criação do selo é de extrema importância tanto para incentivar a Administração a optar pelos 

produtos que o contenham em sua descrição, quanto para incentivar o mercado a adotar critérios 

sustentáveis em sua linha de produção ou na prestação de serviços. 

Especificamente com relação a atribuição do selo socioambiental, este é de 

responsabilidade técnica da SMA, mas também deve ser aceito por outras Secretarias, como a 

de Gestão Pública. Além disso, a Secretaria de Fazenda também pode apresentar 

questionamentos quanto à análise feita pela SMA sobre a inclusão ou exclusão de itens com o 

selo socioambiental96, o que trás legitimidade a atribuição do selo, visto que a decisão é passível 

de discussão entre as Secretarias para se chegar ao melhor e mais completo catálogo possível.  

                                                           
95 Quatro Servidores da SMA são responsáveis pela atribuição do Selo de Responsabilidade Socioambiental, sendo 

eles, um advogado, um engenheiro ambiental e dois técnicos em saneamento. 
96 BRAUCH, Martin Dietrich. Licitações e Contratações Sustentáveis no Governo do Estado de São Paulo: 

Um estudo de caso aprofundado – International Institute for Sustainable Development (IISD). Martin 

DrietrichBrauch. Julho de 2012. p. 30. Disponível em: <http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf>. 

Acesso em: 25 nov. 2015. 

http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2012/spp_sao_paulo_pt.pdf
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No tocante aos resultados do Programa, desde 2008, ano em que este foi criado, são 

elaborados relatórios com intuito de demonstrar os avanços e eventuais dificuldades que o 

Programa tem enfrentado. O último relatório disponível no site da SMA de São Paulo é o de 

2012/2013, que foi elaborado levando em consideração as informações levantadas por meio do 

Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária (SIGEO), bem como as 

prestadas pelos próprios órgãos e entidades estaduais, a partir do preenchimento do questionário 

online desenvolvido pela coordenação do Programa, em substituição ao Relatório Anual de 

Contratações Públicas Sustentáveis, cuja elaboração encontra-se prevista no Decreto Estadual 

nº 53.336/2008 e os Relatórios Anuais elaborados pelos órgãos estaduais relativos ao Exercício 

2012. 

No que se refere aos resultados do programa, o relatório demonstrou que o consumo de 

produtos com o selo socioambiental pela administração se manteve na média se comparado aos 

anos de 2010 e 2011, tendo um percentual de 4,55% considerando-se o total das aquisições 

realizadas pelos órgãos e entidades estaduais. Em valores, esse percentual equivale a cerca de 

R$ 364 milhões97.  

Sabemos que o ideal seria o aumento do percentual de aquisição de produtos com o selo 

socioambiental, porém, a manutenção dos números também é de suma importância para que o 

programa continue ganhando força. 

Além disso, o relatório vislumbra a realização de ações específicas objetivando que o 

Programa atinja melhores resultados nas próximas avaliações. Dentre essas ações encontram-

se a continuidade das ações de capacitação de servidores, de modo a manter a atualização 

constante das ferramentas do Programa, como o selo socioambiental e o CADMADEIRA. O 

relatório destaca, ainda, que as capacitações devem ser voltadas não apenas para os técnicos 

responsáveis pela elaboração dos editais, mas também pelos responsáveis pelo recebimento de 

produtos e pela gestão e fiscalização dos contratos. 

Outra ação específica, que é vista como prioridade segundo o relatório, seria a realização 

de estudos sobre a possibilidade de incluir itens com diferencial socioambiental, de modo a 

torná-los requisitos para a aplicação do selo socioambiental. Exemplos desses itens seriam os 

produtos provenientes de sistemas agroecológicos e/ou orgânicos e a utilização de certificações 

                                                           
97 SÃO PAULO. Governo do Estado de São Paulo. Programa de Contratações Públicas Sustentáveis. Relatório 

2012/2013, p. 41. Disponível em: 

<http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/files/2014/12/Relatorio_PECPS_2012_2013.pdf>. Acesso em: 25 nov. 

2015. 
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reconhecidas nacional e internacionalmente. Para tanto será necessário um posicionamento 

favorável por parte dos órgãos de controle e também que parte do mercado esteja preparado 

para atender essa demanda da administração a preços competitivos, de modo a não frustrar a 

competitividade do certame. 

4.5 Parecer CJ /SMA nº 683/2006 

O Parecer de que iremos tratar agora foi expedido no ano de 2006 e o contexto à época 

era de início do processo de implantação das licitações sustentáveis no Estado de São Paulo, 

tendo sido elaborado pela Procuradora do Estado Sílvia Helena Nogueira Nascimento. Este 

documento foi de suma importância para o esclarecimento sobre a possibilidade de adoção das 

licitações sustentáveis no Estado de São Paulo, tendo apresentado diversos argumentos para 

tanto. 

Sua origem decorreu de uma consulta apresentada pela Coordenadoria de 

Licenciamento Ambiental e de Proteção dos Recursos Naturais – CRPN. Tal consulta visava 

obter respostas quanto à possibilidade jurídica da adoção de critérios ambientais na 

especificação de bens a serem adquiridos pela Administração Pública Estadual e, 

consequentemente, na implantação das compras públicas sustentáveis. 

Conforme já salientado neste trabalho, em 2004, a Casa Civil expediu a resolução CC-

53, que criou o Grupo Técnico para o desenvolvimento de estudos para a implantação de 

licitações ambientalmente sustentáveis no Estado de São Paulo, tendo este grupo sido dividido 

em 3 (três) subgrupos responsáveis pela análise específica da aquisição de bens, obras e serviços 

pela Administração Pública. 

A Procuradora do Estado, ao se manifestar sobre o tema no parecer, reconheceu a 

possibilidade de adoção de critérios ambientais nas licitações públicas estaduais e para tanto 

apresentou diversos argumentos. O primeiro deles é de caráter constitucional, citando o art. 

225, caput, da CRFB/88, que dispõe sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; o § 1º do mesmo artigo, que dispõe sobre as diversas práticas para assegurar a 

efetividade do direito disposto no caput e o art. 170, inciso VI, que inclui a defesa do meio 

ambiente entre os princípios que regem a ordem econômica prevendo, inclusive, o “tratamento 

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

elaboração e prestação”. 
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De acordo com o Parecer, a Constituição prevê que o poder público deve adotar não 

somente práticas de cunho repressivo, visando reaver os danos já causados, mas também de 

cunho preventivo, com a divulgação da importância da preservação do meio ambiente, o 

incentivo às novas tecnologias ambientalmente amigáveis e o tratamento diferenciado para os 

produtos e serviços que se preocupem com as questões ambientais. Em suas palavras, “ao Poder 

Público cabe desempenhar o papel de indutor de políticas ambientalmente sustentáveis”98. 

A Procuradora destaca, ainda, os princípios do art. 37, caput da CRFB/88, sendo eles os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que devem ser 

vistos sempre a luz do interesse público. Segundo ela, tendo em vista que a preocupação com 

meio ambiente e o desenvolvimento sustentável são matérias de interesse público e que a 

legislação hoje vigente no Brasil dá respaldo a estas questões, é de suma importância a 

implementação de políticas públicas neste sentido, o que inclui a adoção de critérios ambientais 

nas aquisições públicas. 

Além dos dispositivos constitucionais, o parecer também destaca dos documentos 

internacionais sobre o tema o princípio 8 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, princípio também já citado neste trabalho, que determina que os Estados 

devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo para se atingir o 

desenvolvimento sustentável. Ou seja, o referido documento destaca que iniciativa deve partir 

não somente da população, mas também do Estado, que deve dar o exemplo. 

O parecer é anterior à modificação do art. 3º da lei 8.666/93, promovida pela lei 

12.349/10, que incluiu a expressão “promoção do desenvolvimento nacional sustentável” como 

um dos princípios das licitações públicas. Porém, ainda assim, a Procuradora destaca que ao se 

aplicar o referido artigo é necessário levar em consideração os princípios e normas 

constitucionais e a observância obrigatória do interesse público que abrange, sem dúvidas, a 

preocupação com a preservação do meio ambiente. 

Aqueles que acreditam que a implantação das licitações sustentáveis encontra-se vedada 

por lei argumentam que tal prática feriria o caráter competitivo do certame, o que é proibido de 

acordo com o art. 3, § 1º da lei nº 8.666/93. Porém, o Parecer caminha no sentido de que as 

vedações do referido dispositivo não impedem a adoção das licitações sustentáveis, levando em 

                                                           
98 SÃO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente. Parecer Técnico da Consultoria Jurídica da Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo nº 683/2006. Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2012/01/parecer-SMA-683-06_licitacao_sustentavel.pdf>. , p. 6. Acesso em: 01 dez. 2015. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2012/01/parecer-SMA-683-06_licitacao_sustentavel.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2012/01/parecer-SMA-683-06_licitacao_sustentavel.pdf
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consideração que ainda que possam restringir de alguma forma o certame tais restrições seriam 

pertinentes, relevantes e motivadas, o que não é vedado por lei. Certas restrições no certame 

são permitidas desde que sempre em prol do interesse público, o que engloba claramente a 

preservação do meio ambiente. Como exemplo de restrição permitida por lei temos o disposto 

no art. 3º, §2º, IV da lei 8.666/93, que assegura nos casos de empate a preferência por produtos 

ou serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País.  

Além disso, outro argumento contra as licitações sustentáveis seria o de que estas 

sairiam mais caro para a administração pública, porém o parecer o enfrenta no que se refere às 

licitações do tipo menor preço, alegando que o menor preço não significa menor quantia em 

dinheiro a ser pago pela administração pública, mas sim a busca pelo preço mais vantajoso no 

que se refere ao bem a ser adquirido. As licitações sustentáveis de produtos podem ser sim mais 

caras em um primeiro momento, porém, a longo prazo elas geram maiores benefícios para a 

administração, um exemplo disso são as lâmpadas com maior eficiência energética que são mais 

caras que as comuns mas geram redução no gasto de energia elétrica. 

Por fim, a Procuradora conclui em seu parecer que não haveria nenhum impedimento 

legal para que a administração pública, sempre de forma pertinente e motivada, insira nas 

especificações técnicas do certame exigências de ordem ambiental e social para a contratação 

de obras e serviços. Com relação à aquisição de produtos, o parecer dispõe que também não 

haveria impedimento de ordem legal para que o selo socioambiental passasse a constar no 

Cadastro de Materiais do Estado de São Paulo – CADMAT, atuando em defesa dos estudos 

realizados e das disposições do Decreto nº 50.170/05. 

Tendo em vista o contexto de início de implantação das licitações sustentáveis no Estado 

de São Paulo e das dificuldades encontradas para tanto, como não aceitação de fornecedores do 

mercado e as dificuldades técnicas encontradas pelos servidores, por exemplo, o Parecer foi de 

suma importância no sentido de demonstrar a sua possibilidade apontando seu respaldo 

constitucional, legal e também os documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário e 

que apontam para a necessidade de práticas de produção e consumo sustentáveis e do dever do 

estado de fomentá-las.  
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4.6 Precedentes acerca das Compras Públicas Sustentáveis 

O objetivo deste tópico é demonstrar como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem se posicionando acerca das Compras 

Públicas Sustentáveis. 

4.6.1 Posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Três chaves de pesquisa foram utilizadas na área de consulta de jurisprudência do site 

do TJSP. Com as chaves “Licitações Sustentáveis” e “Licitação Sustentável” nenhum resultado 

foi encontrado. A terceira chave utilizada foi a de “Compras Públicas Sustentáveis”, tendo sido 

encontrado apenas um julgado. 

Tal julgado se trata de acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento99 interposto 

pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida liminarmente em Mandado de Segurança. 

Um breve resumo se faz necessário para entendermos o posicionamento da Corte no acórdão. 

O Mandado de Segurança foi impetrado pela empresa Comave Comércio de Madeiras 

Velasques LTDA. com o objetivo de que fosse declarado nulo o ato que invalidou sua inscrição 

no CADMADEIRA e de que a mesma pudesse participar do procedimento licitatório 

promovido pelo Departamento de Estrada e Rodagem, alegando que preenchia as exigências 

dispostas no Decreto Estadual nº 53.047/08. 

O Estado, por sua vez, defendeu o argumento de que os arts. 7º e 8º do Decreto Estadual 

n. 53.047/08 preveem que a empresa licitante é obrigada a comprovar a inscrição no 

CADMADEIRA para a celebração de contratos referentes à aquisição direta de produtos e 

subprodutos florestais e à contratação de obras e serviços de engenharia. Como a empresa não 

possuía a inscrição devido a irregularidades em seu cadastro esta não poderia participar do 

certame em questão. 

A decisão agravada entendeu que o fato de a empresa não ter obtido o “selo madeira 

legal” não seria motivo justo para que fosse impedida de participar da licitação. Dessa forma, 

desautorizou a invalidação do Cadastro da empresa no CADMADEIRA e permitiu que esta 

participasse do processo licitatório. 

                                                           
99 TJSP. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 0255535-47.2011.8.26.0000, 

Relator: Paulo Alcides, Data do Julgamento: 13/12/2012. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=6431701&cdForo=0>. Acesso em: 17 nov. 2015. 
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No entanto, esta decisão foi reformada pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do 

TJSP, que, acompanhando o voto do relator Paulo Alcides, deu provimento ao Agravo de 

Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo. Os argumentos apresentados pelo relator 

foram os seguintes: 

1) O Decreto Estadual nº 53.047/08 em seus artigos 7º e 8º dispõe que o licitante é 

obrigado a comprovar sua regular inscrição no CADMADEIRA para participar de 

editais com o objetivo de adquirir produtos e subprodutos florestais. A razão de 

ser da norma seria exatamente de impedir que o Estado adquirisse produtos dessa 

natureza extraídos de forma clandestina, coibindo este tipo de prática que destrói 

o meio ambiente; 

2) no caso concreto, através das provas que constavam no processo, não era possível 

auferir o direito líquido e certo da empresa de participar do certame, mas sim o 

contrário, em sede de cognição sumária, visto que, foram acostados relatórios e 

autos de infração que impossibilitavam a imediata regularização de seu cadastro 

no CADMADEIRA; e 

3) a impossibilidade de a agravada comprovar seu Cadastro no CADMADEIRA 

seria sim motivo suficiente para impedi-la de participar do certame. Para embasar 

tal argumento cita as palavras do Promotor de Justiça Dr. Luiz Antônio de Souza 

as quais também damos destaque: 

Ora, embora a agravada invoque o princípio da livre iniciativa, a liberdade ao trabalho, 

o contraditório e a ampla defesa que lhe são assegurados, esqueceu-se que tais 

princípios não são absolutos, mas relativos, ou seja, a ordem econômica deve se pautar 

pelo respeito ao meio ambiente (CF 170 inciso VI) e a ótica que deve prevalecer é a 

da prudência e cautela, devendo, Poder Público e coletividade, defender e preservar o 

meio ambiente para as presentes e futuras gerações (CF 225, caput). Assim, o 

princípio da precaução exige que, na dúvida, decida-se pela proteção ambiental, donde 

há de imperar o entendimento de que, se presentes os elementos que desafiem a 

higidez que o Decreto Estadual 53.047/08 alinha, e isso ocorre no caso presente, a 

solução deve ser no sentido da preservação do meio ambiente e não o interesse 

privatístico da agravada (fls. 286)100. 

Neste julgado, podemos observar que a Corte deu sinais de apoio à prática das compras 

públicas sustentáveis, pelo fato de não ter permitido que a empresa com cadastro irregular no 

CADMADEIRA participasse do certame promovido por órgão do Estado.  

A existência dos dispositivos do Decreto Estadual nº 53.047/08 que exigem de fato que 

a empresa licitante comprove o seu cadastramento para participar do processo de compra dos 

                                                           
100 Idem. 
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produtos direcionaram a corte a esta decisão. Porém, o destaque que foi dado às palavras do 

Promotor Luiz Antônio de Souza demonstram que a compra pública sustentável em questão 

encontra respaldo não somente no Decreto, mas também na Constituição Federal, pelo seu art. 

225, caput, que defende que é dever do poder público e da coletividade a defesa do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações e também no princípio ambiental da precaução, 

que dispõe que mesmo em um cenário de incerteza com relação ao dano o Estado deve agir 

sempre de modo a proteger o meio ambiente, sob pena de ser responsabilizado. Neste sentido, 

temos o doutrinador Paulo Affonso Leme Machado que, ao citar a doutrina francesa, dispõe 

que ao aplicar o princípio da precaução, “os governos encarregam-se de organizar a repartição 

da carga dos riscos tecnológicos, tanto no espaço como no tempo. Numa sociedade moderna, o 

Estado será julgado pela sua capacidade de gerir riscos”101. 

Dessa forma, as compras públicas sustentáveis também são uma forma de o Estado 

prevenir possíveis danos que poderiam ocorrer ao meio ambiente, visto que estas além de 

promoverem a aquisição de produtos que são ambientalmente amigáveis, também tem o poder 

de influenciar o mercado no sentido de fazer com que o mesmo também passe a adotar praticas 

sustentáveis seja em sua linha de produção, na prestação de serviços ou execução de obras. 

4.6.2 Posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua vez, possui jurisprudência 

relacionada ao tema. Utilizamos três chaves de pesquisa, sendo elas “Licitação Sustentável”, 

“Licitações Sustentáveis” e “Compras Públicas Sustentáveis”, tendo nas três consultas 

encontrado um resultado para cada uma delas. 

Passamos a análise do julgado encontrado com a chave de pesquisa “Licitação 

Sustentável”. Este julgado cita diversas outras decisões da Corte, por isso, afirmamos a 

existência de jurisprudência relacionada ao tema. 

Trata-se de um exame prévio de edital cuja representação foi formulada contra o edital 

do Pregão Eletrônico nº 00001/2013 – IRI – Processo nº 12.1.14948.01.3, do Instituto de 

Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, que objetivava a aquisição de produtos 

de informática, tais como impressora, microcomputador, monitor de vídeo de alta resolução, no 

break, dentre outros. 

                                                           
101 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 16. ed., Editora Malheiros: São Paulo. p. 

83. 
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A formulação foi feita por um advogado de parte interessada em participar do certame 

e que se sentiu prejudicada pelo fato de o edital exigir, em suas especificações, que o 

equipamento ofertado estivesse registrado no Eletronic Product Enviromental Assessment Tool 

– EPEAT, na categoria Gold ou Silver. Alega, em sua representação, que a exigência da 

certificação em tela seria muito restritiva e ofenderia os princípios da isonomia, da 

competitividade, economicidade e finalidade, além do disposto no art. 3º, §1º, I da lei nº 

8.666/93, que trata da vedação de cláusulas que restrinjam o caráter competitivo da licitação 

em instrumentos convocatórios. 

Em defesa o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo 

destacou, em resumo, que  

(…) o certificado EPEAT é considerado válido e utilizado em diversos processos 

licitatórios no território nacional, e que o número de empresas associadas, dentro e 

fora do Brasil, garante uma ampla concorrência em processos licitatórios e a 

diversidade dos produtos oferecidos102. 

A discussão principal existente na representação é, portanto, a legalidade da exigência 

de produtos com o certificado EPEAT, visto que tal exigência gera duas consequências ao 

mesmo tempo: a aquisição de produtos que observem aspectos ambientais em seu processo 

produtivo pela Administração Pública e possível restrição ao caráter competitivo do certame, 

pois nem todas as empresas interessadas em participar estão aptas a fornecer os produtos 

exigidos no edital. 

Vale ressaltar que discussão semelhante já foi abordada neste trabalho, em que ficou 

demonstrado que a jurisprudência do TCU tem se posicionado no sentido de que a exigência de 

somente um certificado em específico, sem deixar em aberto a possibilidade de que os licitantes 

comprovem através de outro meio de prova que se adequam as exigências do edital, seria 

restrição indevida ao caráter competitivo do certame.  

A jurisprudência do TCE/SP também tem caminhado neste sentido. O relator do exame 

prévio de edital aqui analisado levanta diversos argumentos em prol das licitações sustentáveis, 

citando dispositivos também já destacados neste trabalho como os arts. 170,VI e art. 225, da 

CRFB/88 e os arts. 11 e 12, I da lei estadual nº 13.798/09, que dispõem sobre o dever do estado 

de fomentar padrões de consumo e produção sustentáveis através de diversas medidas, sendo 

uma delas a licitação sustentável. 

                                                           
102 TCE/SP. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Exame Prévio de Edital Processo nº  312.989.13-0, 

Tribunal Pleno, Sessão de 17/04/13, p. 5. 
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Ressaltou ainda, que a iniciativa da Universidade de São Paulo em promover licitação 

com a exigência de produtos sustentáveis é louvável, principalmente pelo fato de a instituição 

ter respeitado o que determina a Súmula nº 17 da corte, em que a orientação é de que “em 

procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, para fins de habilitação, certificações de 

qualidade ou quaisquer outras não previstas em lei”. Ou seja, as exigências ambientais, tais 

como certificações, devem estar inseridas nas especificações dos produtos ou serviços a serem 

contratados e não como critério para a habilitação dos participantes. Nesta mesma linha tem 

sido os precedentes do TCU sobre o assunto, conforme já ressaltado em tópico específico deste 

trabalho. 

Entretanto, apesar de a instituição em tela ter acertado em promover licitação de 

produtos que observem critérios sustentáveis, na visão do relator, a mesma errou ao impor que 

os produtos descritos só seriam aceitos se possuíssem o certificado EPEAT, não sendo aceitas 

outras formas de certificações ou meios que comprovem a observância dos aspectos ambientais 

da mesma forma que o certificado em questão.  

Como forma de corroborar que essa restrição não encontra respaldo no ordenamento 

jurídico, o relator cita o art. 5º, §1º da IN nº 01/2010 SLTI (MPOG), já analisado neste trabalho, 

cuja redação dispõe não ser possível que somente um certificado possa ser apresentado de modo 

a comprovar as exigências dispostas no edital, sendo necessária a ampla possibilidade de 

provas. 

Como o edital dispunha que os produtos deveriam conter a certificação EPEAT para 

serem aceitos houve de fato uma restrição indevida ao caráter competitivo do certame. Segundo 

o relator, a exigência de uma única certificação não seria proporcional e razoável, pois excluiria 

outros competidores que também possuem produtos que atendem as exigências da 

Administração, podendo, inclusive comprovar tal fato através de outros formas de certificações 

como as existentes no INMETRO e na ABNT.  

Este entendimento também foi aplicado em outros precedentes da corte, como no 

julgamento do Exame Prévio de Edital 516/008/11103. Dessa forma, a conclusão do feito foi de 

procedência da representação, de modo que o Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de São Paulo foi instado a promover retificação no edital, para que este passasse 

                                                           
103 Sessão dia 15/06/2011. 
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a aceitar outras certificações disponíveis no mercado que, de igual modo, comprovem os 

critérios de sustentabilidade ambiental. 

Podemos observar que a corte seguiu o entendimento do TCU sobre o tema e que a 

decisão foi acertada, de fato existem no mercado certificações muitos específicas e que nem 

todos os licitantes conseguem ter acesso, porém, isso não quer dizer que os mesmos não 

fabriquem bens que se enquadram nas exigências. Em um procedimento licitatório devemos ter 

em mente que a diversidade de ofertas é sempre importante para que a Administração possa 

fazer a escolha que melhor atenda ao interesse público, que engloba a proteção ao meio 

ambiente, além disso, o princípio da promoção do desenvolvimento nacional sustentável deve 

ser aplicado de forma conjunta com os princípios da isonomia, da imparcialidade e da 

eficiência, que também são princípios da licitação pública. 

Com relação ao resultado encontrado através da chave de pesquisa “Licitações 

Sustentáveis”, trata-se do Exame Prévio de Edital TC-516/008/11 citado no julgado acima 

relatado. Conforme já ressaltado, o julgado adota o posicionamento de que configura restrição 

à competitividade a exigência de certificação específica, sem a possibilidade de comprovação 

do cumprimento das especificações técnicas do edital por outros meios de prova. Destacamos 

passagem do voto do relator conselheiro Antonio Roque Citadini sobre o assunto:  

Com efeito, não existe fundamento legal para a exclusão de fabricantes que 

não sejam membros de organizações da indústria de microcomputadores, 

sejam nacionais ou estrangeiras e, concernente ao certificado EPEAT, mesmo 

que algumas empresas tenham condições de apresentá-lo, devem ser aceitas 

outras certificações da observância das normas ambientais, como as emitidas 

por entidades brasileiras e, sempre como requisito de contratação104. 

Dessa forma, foi julgada procedente a representação contra o edital em questão, devendo 

a prefeitura responsável pelo certame promover a correção do mesmo, de modo a garantir a 

participação de mais empresas no procedimento licitatório e, consequentemente, seu caráter 

competitivo. 

Por fim, temos o resultado encontrado com a chave de pesquisa “Compras Públicas 

Sustentáveis” que trata de Representação105 formulada contra o Edital de Pregão Presencial nº 

                                                           
104 TCE/SP. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC-516/008/11, Relator – Conselheiro Antonio 

Roque Citadini, Data de Julgamento: 15/06/2011. 
105 TCE/SP. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC- 5994.989.14-3, Relator Substituto de 

Conselheiro – Samy Wurman, Data do Julgamento: 15/12/14. 



66 

 

97/2014. Tal edital objetivava a compra de kits de material escolar para alunos e professores da 

rede municipal de ensino. 

Com relação às exigências de caráter ambiental existentes no edital, o representante 

alegava que a imposição de apresentação do selo FSC Forest Steward Council (Conselho de 

Manejo Florestal) feriria o disposto no §5º do art. 30, que veda exigências não previstas 

expressamente em lei e que comprometam o caráter competitivo do certame. 

Como se tratava de análise preliminar do processo, o relator determinou a suspensão 

cautelar do procedimento e abriu prazo para que a municipalidade se manifestasse sobre o 

edital. Não apresentou argumentos de mérito quanto à possível restrição de competitividade do 

certame pela exigência do selo FSC. 

Se caso o selo FSC estivesse sendo exigido como critério de habilitação no certame, de 

fato tal exigência estaria em desconformidade com o que determina o TCE/SP, visto que 

conforme já explicitado tal exigência encontra-se proibida de acordo com a Súmula nº 17 da 

Corte. 

Dessa forma, através do levantamento dos julgados do TCE/SP sobre o tema podemos 

observar que este Tribunal tem caminhado no mesmo sentido que os precedentes do TCU, ou 

seja, aceitando a prática das licitações sustentáveis, desde que os critérios ambientais estejam 

inseridos em sede de especificação técnica dos produtos e não como critério de habilitação, 

visto que tal fato não encontraria previsão em lei e feriria o caráter competitivo do certame. 

Além disso, vale ressaltar que a exigência certificações de produtos sustentáveis tem sido 

permitidas desde que outros meios de prova também sejam aceitos. 
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CONCLUSÃO 

As pressões sofridas pelo meio ambiente devido ao desenvolvimento exacerbado dos 

países sem o devido planejamento fizeram com que a preservação dos recursos naturais se 

tornasse tema de grande importância nos encontros internacionais. 

Um dos mais importantes foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92. Neste encontro, ressaltou-se a 

necessidade de promoção do desenvolvimento sustentável pelos Estados e todos os indivíduos; 

um dos meios para alcançar tal objetivo seria através da redução e eliminação dos padrões 

insustentáveis de produção e consumo, conforme dispõe o princípio oitavo da Declaração do 

Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Neste contexto, as licitações sustentáveis surgiram como um instrumento para promover 

o desenvolvimento sustentável, visto que o governo, ao exigir em suas compras produtos 

sustentáveis, exercendo seu papel de consumidor no mercado, passa a influenciar empresas do 

setor produtivo a adotarem práticas sustentáveis, de modo a se tornarem aptas a contratar com 

a Administração. 

Além disso, a lei nº 12.349/10, ao introduzir a “promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável” ao art. 3º da lei 8.666/93, transformou-o em princípio a ser observado pela 

Administração Pública em suas licitações. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 

realizar estudo sobre as licitações sustentáveis, com foco em iniciativas do Estado de São Paulo, 

através da análise de dispositivos da Constituição Federal, da legislação relacionada ao tema, 

da doutrina e dos precedentes do TCU, TCE/SP e TJSP. 

Observamos que a Constituição Federal não apresenta dispositivo diretamente ligado à 

prática das licitações sustentáveis, porém, dá sinais de apoio ao desenvolvimento sustentável 

através dos arts. 225, caput e art. 170, VI, que tratam respectivamente, do direito de todos ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Poder Público e da coletividade a 

sua preservação para as gerações presentes e futuras e da defesa do meio ambiente como 

princípio da Ordem Econômica. Dessa forma, mostra-se importante o tratamento diferenciado 

dos produtos e serviços conforme seu impacto ambiental. 

Em sede de legislação federal, uma das mais importantes para os fins deste trabalho, 

além do já citado art. 3º, caput da lei 8.666/93, é a IN nº 01/2010 da SLTI (MPOG), que dispõe 

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços 
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ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Dessa forma, em 

sede de aquisição de bens, o art. 5º da referida norma determina os critérios de natureza 

ambiental que poderão ser exigidos pela Administração Federal. Pela leitura da Instrução 

entendemos que tais critérios seriam exemplificativos, cabendo a adoção de outros critérios 

desde que devidamente justificados no instrumento convocatório. 

Além disso, outro dispositivo importante presente nesta norma é o §1º do art. 5º. Através 

do referido disposistivo torna-se possível que a exigência dos critérios ambientais exista sem 

que haja a restrição indevida da competitividade do certame, visto que este determina que a 

comprovação dos critérios ambientais exigidos em um edital de licitação poderá ser feita por 

diversos meio de prova, além das certificações emitidas por instituição pública oficial ou 

instituição credenciada. 

Com relação a este tema de exigência de certificações de produtos sustentáveis em 

editais, observamos que o TCU e TCE/SP caminham no mesmo sentido, visto que admitem 

esta exigência desde que esteja disposta nas especificações técnicas dos produtos e não em sede 

de habilitação, e desde que outros meios de prova também sejam aceitos pelo órgão licitante. 

O TJSP, apesar de não possuir jurisprudência consolidada sobre o assunto, demonstrou 

apoio às licitações sustentáveis em julgado relacionado à exigência de que o licitante estivesse 

cadastrado no CADMADEIRA para participar de procedimento licitatório promovido por 

órgão da Administração Pública de São Paulo. 

Com relação ao estudo das iniciativas do Estado de São Paulo para a promoção das 

Contratações Públicas Sustentáveis, observamos que os normativos mais importantes sobre o 

tema são os Decretos Estaduais nº 50.170/05 e 53.336/08, que tratam da instituição do Selo de 

Responsabilidade Socioambiental do Estado de São Paulo e do Programa de Contratações 

Públicas Sustentáveis, respectivamente. 

A criação do Selo Socioambiental foi de suma importância para a inserção de critérios 

socioambientais na aquisição de produtos e contratação de serviços e obras. Em seu art. 2º 

encontram-se listados tais critérios, que deverão ser observados em diversos documentos, 

dentre eles o CADMAT, que é um catálogo disponível no site da BEC de São Paulo e que lista 

diversos produtos a serem contratados pela Administração Estadual. Com o advento do Selo 

Socioambiental foi criado um catálogo específico, o Catálogo Socioambiental, voltado para os 
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produtos e serviços que possuem o referido selo e que, portanto, adotam pelo menos um dos 

critérios socioambientais. 

O Programa de Contratações Públicas Sustentáveis do Estado de São Paulo surgiu como 

uma forma de tornar possível a implantação das compras públicas sustentáveis, juntamente com 

o Selo Socioambiental, visto que os critérios socioambientais a serem inseridos nas contratações 

públicas são os mesmos previstos no Decreto Estadual nº 50.170/05. Tal programa é um 

exemplo a ser seguido por outros estados da federação, pois tem apresentado resultados 

positivos no que se refere aos índices de compras de produtos com o selo socioambiental, além 

disso, tem sido objeto de estudos como o relatório desenvolvido pelo Instituto Internacional de 

Desenvolvimento Sustentável, citado neste trabalho. 

No que se refere às vantagens e desvantagens da implantação das licitações sustentáveis, 

a pesquisa doutrinária e jurisprudencial realizada permitiu constatar que os pontos positivos 

podem superar alguns pontos negativos, que a nosso ver seriam na verdade obstáculos a ser 

superados e não propriamente desvantagens. 

Dentre as vantagens encontram-se a própria promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, a preservação do meio ambiente através do poder do Estado em influenciar as 

empresas a adotar práticas sustentáveis em sua linha de produção, o surgimento de novos 

produtos considerados sustentáveis e também o maior custo-benefício para a Administração 

Pública, visto que através da análise do ciclo de vida de certos produtos, mesmo que mais caros 

em um primeiro momento, geram economia a longo prazo. 

Com relação aos obstáculos a serem vencidos para a plena implantação das licitações 

sustentáveis encontramos que o principal argumento levantado por aqueles que são contra as 

mesmas a possível restrição à competitividade do certame. Porém, restou observado que além 

da doutrina a jurisprudência do TCU, TCE/SP e o precedente do TJSP tem se mostrado a favor 

a inserção de critérios ambientais nas licitações públicas. Além disso, se faz necessária uma 

ponderação entre os princípios da promoção do desenvolvimento nacional sustentável e da 

competitividade, exposto no art. 3º, §1º, I da lei 8.666/93, visto que nenhum deles é absoluto e 

ambos devem ser observados no procedimento licitatório. 

Dessa forma, uma solução para este impasse seria o cuidado redobrado por parte da 

Administração Pública nas especificações técnicas dos produtos nos editais, sempre 

justificando sua escolha e permitindo diversos meios de provas para a comprovação das 
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exigências de caráter ambiental, de modo que mais empresas tenham condições de participar 

da licitação. 

Além disso, também é de suma importância o investimento em cursos sobre as licitações 

sustentáveis voltados para os servidores diretamente responsáveis pelas aquisições públicas, 

visto que alguns deles demonstram o desconhecimento dos critérios ambientais que podem e 

devem ser exigidos nos editais. 

Por fim, ressalta-se que não há duvidas quanto à legalidade das licitações sustentáveis, 

visto que foram aqui apresentadas diversas normas que dão respaldo jurídico à sua adoção. 

Portanto, faz-se necessária a conscientização de que a Administração Pública deve mudar seus 

padrões de compras inserindo critérios sustentáveis, a exemplo do que tem ocorrido no Estado 

de São Paulo, em prol da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento nacional 

sustentável. 
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