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A utilização das contratações governamentais como política pública de incentivo ao 

desenvolvimento sustentável 

 

Eduardo dos Santos Guimarães 
 

1. Introdução 

As contratações realizadas pela Administração Pública brasileira são reguladas por leis que visam a 

estabelecer procedimento formal para seleção de proposta mais vantajosa para o objeto pretendido, em 

observância ao princípio da isonomia e promovendo o desenvolvimento nacional sustentável. Não 

obstante, a legislação que apresenta as normas gerais sobre o tema é procedimental e formalista. 

 

Até o século passado as licitações eram tratadas como um simples procedimento formal para obtenção 

de um determinado objeto perseguido pelo Poder Público. Todavia, segundo Amorim (2012: 278): 

A Administração Pública não pode se eximir de seu papel de promotora e executora dos programas 

de proteção ao meio ambiente. As compras governamentais movimentam cerca de 10% do PIB, 

segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o que 

comprova que a Administração é uma grande consumidora e pode desenvolver papel estratégico 

na revisão dos padrões de produção e de consumo, apoiados no tripé da atividade econômica, meio 

ambiente e bem-estar da sociedade. 

 

O grande volume financeiro movimentado pela Administração Pública ao realizar suas contratações atrai 

diferentes fornecedores no mercado e, por isso, as compras governamentais podem ser utilizadas como 

impulso para a promoção de políticas públicas diversas. De acordo com Santana (2016: 730): 

...há necessidade de se ter como premissa básica que as compras governamentais (preferimos dizer 

suprimentos governamentais) se prestam a instrumentalizar política pública vocacionada a produzir 

resultados plurais não se limitando a simples procedimentos operacionais que objetivam buscar no 

mercado aquilo que o Poder Público não produz. 

 

Para aquele autor, os procedimentos de contratação devem estar voltados para o desenvolvimento 

econômico e social de uma localidade ou região, a ampliação da eficiência de políticas públicas e o 

incentivo à inovação tecnológica. 

 

Na mesma linha de pensamento, Betiol (2014: 173) explica: 

Há uma preocupação crescente com o desenvolvimento sustentável e o impacto do consumo e da 

produção na sociedade e no meio ambiente, vis-à-vis o papel que o Poder Público pode exercer 

nesse cenário por meio da função extra-aquisição das compras públicas. 

 

A cada dia torna-se mais evidente a capacidade que as contratações governamentais têm de fomentar 

políticas públicas. Com a criação de novas leis e a realização de estudos diversos sobre o tema, já está 

bem sedimentado no contexto nacional que as licitações podem ser utilizadas não só para seu objetivo 

imediato, a contratação de determinado objeto, mas também para incentivo ao desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. 

 

Nesta esteira, este artigo tem como objetivo responder a seguinte questão: Como a Administração Pública 

pode utilizar as contratações governamentais para incentivar o desenvolvimento sustentável no Brasil? 
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Por intermédio de pesquisa bibliográfica e documental, será apresentado um histórico da legislação de 

licitações, bem como o panorama atual das contratações públicas no Brasil e, após um breve estudo 

acerca dos distintos conceitos sobre sustentabilidade, o trabalho buscará demonstrar como as 

contratações governamentais brasileiras podem influenciar o mercado e fomentar o desenvolvimento 

nacional sustentável em todas as suas dimensões. 

 

2. As Contratações Públicas no Brasil 

A Constituição federal de 19881, conhecida como constituição cidadã, dispõe no inciso XXI do art. 37 

que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, compras, serviços e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública. 

 

Portanto, a Administração Pública, composta por seus órgãos e entidades, em regra, deve licitar para 

realizar uma contratação governamental. As diretrizes gerais das contratações públicas no Brasil estão 

dispostas na Lei Federal 8.666/93, dispositivo legal que apresenta as normas gerais de licitações e 

contratos administrativos. 

 

De acordo com Barros (2011: 51): 

A licitação pode ser entendida como um procedimento administrativo vinculado (sequência de atos 

devidamente formalizados e ordenados, praticados pela Administração e por terceiros interessados) 

que, assegurada a igualdade de condição a todos os concorrentes, visa selecionar a melhor proposta, 

a proposta mais vantajosa – não é a mais barata – (relativamente a obras, serviços, compras ou 

alienações) com vista à contratação de terceiros (relação jurídica consensual) pelas diversas esferas 

de governo e entidades sob seu controle.  

 

Segundo Carvalho Filho (2009), a licitação tem natureza jurídica de procedimento administrativo com 

fim seletivo. Para ele, o procedimento licitatório apresenta duas facetas. O objeto imediato que é a seleção 

de determinada proposta que melhor atenda ao interesse público e o objeto mediato, que consiste na 

obtenção de obra, serviço, compra ou alienação, por intermédio de contratação formal. 

 

No entanto, não são todas as contratações públicas decorrentes de procedimento licitatório. Como 

disposto na própria constituição federal de 1988, existem ressalvas legais à regra de licitar. Essas 

exceções estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei Geral de Licitações e são conhecidas 

respectivamente como casos de licitação dispensada, dispensável e inexigível.  

 

Sobre as contratações diretas, ou seja, aquelas não precedidas por procedimento licitatório, Carvalho 

Filho (2009: 238) afirma que: 

A dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, poderia o procedimento 

ser realizado, mas que, pela particularidade do caso, decidiu o legislador não torná-lo obrigatório. 

Diversamente ocorre na inexigibilidade, como se verá adiante, por que aqui sequer é viável a 

realização do certame. 

 

Ainda que previstos na legislação, os casos de contratação direta devem ser tratados como excepcionais, 

haja vista que a regra é a realização de procedimento licitatório previamente à efetivação de uma 

contratação pública. 

 

 
                                                           
1 Toda a legislação federal brasileira citada no texto, incluindo a Constituição Federal, Leis e Decretos, pode ser encontrada 

em sua versão atualizada no site da Presidência da República, em www.planalto.gov.br/legislacao 

http://www.planalto.gov.br/legislacao
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Assim, no que tange às contratações governamentais, todos os órgãos e entidades públicas devem seguir 

os ditames da legislação geral de licitações e contratos administrativos. Não obstante, no decorrer dos 

últimos anos, diante de diversas críticas realizadas à rigidez e formalidade da aludida lei, houve diversas 

modificações no seu texto, bem como sobrevieram legislações paralelas para temas específicos sobre as 

contratações públicas como, por exemplo, a lei do Pregão (10.520/02), a lei que trata do Regime 

Diferenciado de Contratações (12.462/11) e a lei das Estatais (13.303/16).  

 

Dessa forma, atualmente, são várias as normas que devem ser observadas para se planejar e executar uma 

licitação, assim como formalizar e gerenciar um contrato dela decorrente. Por isso, apresentamos aqui 

um histórico desses diferentes dispositivos legais. 

 

2.1 Histórico da Legislação Brasileira de Licitações 

Nos anos 90 o movimento do gerencialismo chegou forte ao Brasil. De acordo com Paula (2005: 54): 

...o movimento ajuda a cristalizar algumas crenças básicas que circundam a nova administração 

pública: o setor privado é mais eficiente e, portanto, superior ao setor público na proposição de 

soluções administrativas; e as técnicas e práticas da administração de empresas podem e devem ser 

aplicadas ao setor público. 

 

É nesta esteira que, em 1998, a Emenda Constitucional 19 focou trazer para a Administração Pública 

mecanismos adotados na administração privada e inseriu no arcabouço jurídico nacional o princípio da 

eficiência. Segundo Paula (2005: 126), “A emenda constitucional resultante, também conhecida como 

emenda da reforma administrativa, foi promulgada em 1998 e efetivou as mudanças estruturais 

necessárias para legitimar a reforma gerencial”.  

 

No que tange às contratações, tal emenda visou a propiciar maior flexibilidade às empresas públicas e 

sociedades de economia mista, conhecidas como empresas estatais, ao prever que tais entidades poderiam 

ter regulamento próprio e simplificado para realizar seus processos de contratação. Aquelas que o 

fizeram, deixaram de seguir os ditames da lei federal 8.666/93, como é o caso da Petrobrás, regida no 

âmbito de suas contratações desde aquela época pelo decreto federal 2.745/1998.  

 

Também no final dos anos 90, com a necessidade de privatização do sistema de empresas estatais de 

telecomunicações do Brasil (Sistema Telebrás), houve a necessidade de repensar formas mais céleres e 

menos burocráticas de realizar licitações públicas. Como bem lembrado por BARROS (2011: 566), o 

pregão foi citado como modalidade pela primeira vez na lei 9.472/1997, lei que tratava da criação da 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

 

No ano 2000, foi criada pela Medida Provisória 2.026 e, posteriormente, regulamentada para o governo 

federal pelo decreto 3.555/2000, a modalidade denominada Pregão (GUIMARÃES: 2015). Tal 

modalidade foi inserida definitivamente no sistema jurídico nacional por intermédio da lei federal 

10.520/2002, que apresentou as normas gerais da nova modalidade licitatória, com a possibilidade de 

contratação de bens e serviços comuns com disputa presencial ou eletrônica, esta última com a 

operacionalização feita por intermédio de sistema disponibilizado na internet.  

 

Segundo Santos (2016: 510): 

A justificativa apresentada para a introdução da nova modalidade de licitação no cenário jurídico 

brasileiro, visando facilitar a compra de bens e serviços de natureza comum, ou seja, os que não 

exigiriam complexidade técnica, foi proporcionar maior competitividade por meio da possibilidade 

de oferta de lances verbais. 
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O Pregão trouxe como características principais: maior celeridade aos procedimentos licitatórios, 

aumento da transparência dos certames e, consequentemente, redução dos preços pactuados nas 

contratações realizadas pelo poder público. Barros (2011: 568) corrobora tal afirmação com a seguinte 

constatação: 

Com o passar do tempo e a comprovação dos inúmeros benefícios decorrentes de sua implantação, 

em nome da economicidade e da eficiência, o pregão passou a ter utilização generalizada nas 

diversas esferas de governo e, até mesmo, tornando-se obrigatório em algumas delas. 

 

Outra novidade nas contratações governamentais foi apresentada em 2006, com a publicação da lei 

complementar 123, que dispõe sobre as normas gerais das microempresas e empresas de pequeno porte. 

Aquela lei apresenta como inovação o tratamento favorecido e diferenciado para essas sociedades nos 

procedimentos de contratação pública. A partir daquele momento iniciou-se uma nova forma de licitar, 

reconhecendo que, em observância ao princípio da isonomia, era necessário diferenciar essas pequenas 

empresas daquelas de médio e grande porte na disputa de uma licitação pública. 

 

Para Santana (2016: 730): 

Quer-se, em especial, possibilitar que os pequenos negócios sejam indutores de política de 

desenvolvimento econômico e social, local e regional, valendo-se – para tanto – do expressivo 

poder de compra governamental. 

 

Os diversos tratamentos previstos naquela lei e depois regulamentados pelos respectivos decretos, dos 

quais se destaca o decreto federal 8.538/2015, inovaram ao privilegiar a contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, incentivando sua formalização e fortalecendo a política pública nacional de 

incentivo ao empreendedorismo. Apesar de toda essa legislação pertinente às contratações 

governamentais, com o advento de grandes eventos agendados para serem realizados no Brasil, como a 

Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, com vistas a possibilitar contratações ainda mais 

céleres e procedimentos mais flexíveis, foi sancionada no ano de 2011 a lei federal 12.462, conhecida 

como regime diferenciado de contratações (RDC). A princípio, o regime diferenciado de contratações 

foi criado para aplicação exclusiva às licitações e contratações relativas à realização da Copa das 

Confederações de 2013, da Copa do Mundo de Futebol de 2014, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

2016 e das obras de infraestrutura dos aeroportos das capitais dos estados distantes até 350 km das sedes 

desses eventos. Todavia, posteriormente o RDC teve sua abrangência expandida para ações integrantes 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), obras e serviços de engenharia no âmbito do sistema 

único de saúde (SUS), obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de 

estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo, ações no âmbito da segurança 

pública, obras e serviços de engenharia relacionados a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de 

infraestrutura logística e obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de 

pesquisa, ciência e tecnologia. 

 

Sobre esse novo regime, Barros (2011: 721) afirma: 

Em verdade, o RDC surge visando não só agilizar a realização das obras, mas otimizar seus 

resultados e, por meio do aumento da competitividade entre os licitantes, reduzir seus custos de 

forma que garanta o cumprimento tempestivo das obrigações assumidas com a FIFA e com o COI. 

Para que o RDC possa ser adotado, essa opção deverá ser expressamente estabelecida no 

instrumento convocatório e resultará no afastamento das normas previstas na Lei 8.666/93. 

 

Em 2016, foi publicada a lei federal 13.303, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, focando a política de governança e a regulamentação 

das contratações públicas das estatais.  
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Tal lei trouxe uma séria de inovações aos procedimentos licitatórios dessas entidades, todavia 

expressando a necessidade de cada estatal elaborar sua própria legislação sobre o tema, respeitando as 

diretrizes gerais previstas no dispositivo federal. 

 

Para regulamentar o assunto, o governo federal editou o decreto 8.945/2016, consignando um prazo até 

junho de 2018 para que tais entidades formalizem seus próprios regulamentos de licitações e contratos. 

 

Além de toda essa miscelânea jurídica, existem ainda os diversos decretos estaduais e municipais que 

regulamentam o tema de contratações públicas em cada esfera de governo e devem ser observados em 

cada estado e cada cidade do Brasil. 

 

Para aqueles que militam na vasta e árdua área de contratações públicas no Brasil e têm dificuldades de 

absorver tão variadas leis e normas sobre o tema, a solução pode estar por vir já que tramita no Congresso 

Nacional o Projeto de Lei 6.814/2017, antigo PLS 559/2013, que trata da nova lei geral de licitações, 

tendo como objetivo principal consolidar a Lei Geral de Licitações (8.666/93), a lei do Pregão 

(10.520/02) e a lei que trata do Regime Diferenciado de Contratações (12.462/11). 

 

Existe uma expectativa de que tal legislação, quando aprovada, possa consolidar em texto único o 

processo de contratação pública com todas as suas nuances e incluir em sua essência a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

 

2.2 Panorama atual das contratações públicas no Brasil 

Após o breve histórico apresentado sobre a legislação brasileira de licitações e contratos a partir da 

constituição federal de 1988, mostramos aqui o panorama das contratações governamentais, 

principalmente com o objetivo de evidenciar a força que elas possuem para impulsionar o mercado e 

promover políticas públicas. 

 

Estudos demonstram que as compras governamentais representam um montante financeiro bastante 

expressivo. Segundo Ribeiro e Júnior (2014), em mensuração realizada no período de 2006 a 2012, as 

contratações públicas feitas pela União, Estados e Municípios, em média, representaram 13,8% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

 

Utilizando esse percentual médio como parâmetro e considerando que o produto interno bruto (PIB) 

nacional em 2016, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de R$ 

6.266,9 bilhões, estimamos que as contratações públicas naquele ano podem ter somado o montante 

aproximado de R$ 864 bilhões, demonstrando assim o vultoso volume financeiro das contratações 

governamentais e ratificando a afirmação anterior acerca do potencial que elas possuem para influenciar 

o mercado. 

 

Para estudar o perfil das contratações públicas nacionais, utilizamos como amostra os dados 

disponibilizados no Painel de Compras do governo federal (paineldecompras.planejamento.gov.br). De 

acordo com informações extraídas do Portal de Compras Governamentais: 

O Painel de Compras do Governo Federal é uma ferramenta que apresenta em um só local os 

principais números das contratações públicas e tem por finalidade oferecer um panorama dos 

gastos públicos e do comportamento licitatório no âmbito da Administração Pública Federal. Foi 

desenvolvido de forma a conter informações de todos os órgãos que compõem o Sistema Integrado 

de Serviços Gerais – SISG. (BRASIL: 2017) 
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Ao fazer uma análise dessa amostra contendo contratações realizadas no exercício de 2016, é possível 

constatar que foram realizados 105.645 (cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco) processos de 

contratação, envolvendo o montante aproximado de R$ 51 bilhões. Esse total abrange tanto as 

contratações realizadas por licitação quanto aquelas feitas diretamente no mercado por meio de dispensa 

ou inexigibilidade de licitação. Da quantidade total de processos, apenas 22.982 (vinte e dois mil, 

novecentos e oitenta e dois) foram efetivados por licitação pública, enquanto que os outros 82.663 

(oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e três) processos foram decorrentes de contratação direta, 

denotando que, em termos quantitativos, a exceção à regra de licitar acontece com bastante frequência, 

perfazendo maioria dos processos de contratação da amostra observada. 

 

Do total de processos de licitação realizados no período, aproximadamente, 96% foram feitos na 

modalidade de Pregão, ou seja, contemplaram a obtenção de bens ou serviços comuns. Desses, 99,59% 

foram efetivados na forma eletrônica, em detrimento da forma presencial, em observância aos 

dispositivos legais vigentes que determinam a preferência da adoção da disputa eletrônica. Em relação 

ao tratamento favorecido e diferenciado para micro e pequenas empresas, 52,23% do total de 

contratações tiveram a participação dessas sociedades e, quanto ao valor, elas foram responsáveis por 

13,75% do total contratado, ou seja, um montante financeiro de, aproximadamente, R$ 7 bilhões foi 

dispendido com microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

Na amostra pesquisada no painel de compras também é possível constatar que menos de 1% das 

contratações realizadas em 2016 contemplaram itens com especificações de sustentabilidade ambiental, 

demonstrando que há muito trabalho a fazer para promover o desenvolvimento sustentável por 

intermédio das contratações públicas. Portanto, diante da representatividade dos números aqui 

apresentados, fica evidenciado o potencial das contratações públicas para influenciar o mercado, cabendo 

à Administração Pública utilizar o poder das compras governamentais como instrumento facilitador de 

políticas públicas. 

 

3. Desenvolvimento Sustentável 

O termo sustentabilidade ganhou força em todo o mundo a partir de 1972 quando foi realizada a 

Conferência de Estocolmo, na Suécia, com a reunião de representantes de 113 países e centenas de 

organizações governamentais e não governamentais. Segundo Mariano (2012: 26), a declaração gerada 

em tal conferência foi de suma importância em razão dos variados princípios consagrados em matéria 

ambiental. 

 

A partir de então, foi criada a Comissão Mundial de Meio Ambiente das Nações Unidas que, em 1987, 

lançou o documento “Nosso Futuro Comum” que apresentava a seguinte definição: “Desenvolvimento 

sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades”. 

 

Exatamente 20 anos após a Conferência de Estocolmo, foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Rio ECO-92. Para Cibim 

e Moreno (2012: 243), o evento “teve como objetivo aproximar os países do norte e do sul e fomentar 

um modelo de desenvolvimento que conservasse os recursos naturais. Foi nesta conferência que o termo 

desenvolvimento sustentável foi consolidado”. 
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Distintas definições foram cunhadas para a expressão desenvolvimento sustentável. De acordo com Bim 

(2012: 139): 

O desenvolvimento sustentável abrange tríplice aspecto: proteção do verde, desenvolvimento 

econômico e social. O desenvolvimento sustentável não contraria o pilar econômico, mas o 

sustenta, uma vez que este não subsiste sem aquele. Embora o desenvolvimento sustentável abranja 

aspectos sociais e econômicos, ele tem como fundamento a manutenção da biosfera, uma vez que 

esta pode existir sem os humanos, mas os humanos certamente não podem existir sem a biosfera. 

 

Essa definição considera que o desenvolvimento sustentável possui como base o tripé formado por três 

áreas: econômica, social e ambiental, como também consignado no Guia Nacional de Licitações 

Sustentáveis da Consultoria-Geral da União (BRASIL, 2016: 11), “o desenvolvimento sustentável está 

associado a uma conjugação de, no mínimo, três esforços primordiais: bem estar social, desenvolvimento 

econômico e preservação do meio ambiente”. 

 

Essas definições seguem a teoria tripartite de que os pilares da sustentabilidade são o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. No entanto, no próprio Guia Nacional há o reconhecimento de que, para 

o desenvolvimento sustentável, é importante observar outras dimensões: 

A partir deste enfoque tripartite, que constitui o núcleo mínimo do desenvolvimento sustentável, 

reconhecemos que o desenvolvimento sustentável envolve ainda outras dimensões, tais como a 

ética, a jurídica e a política. (BRASIL, 2016: 11). 

 

Para Freitas (2012: 41) a sustentabilidade deve ser tratada como um princípio: 

Trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a 

responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento 

material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, 

ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no 

presente e no futuro, o direito ao bem-estar. 

 

O mesmo autor advoga que a sustentabilidade é multidimensional e, em acréscimo à teoria dos três pilares 

da sustentabilidade, ele vislumbra as dimensões social, ética, jurídico-política, econômica e ambiental, 

todas entrelaçadas. 

 

Nesse contexto, Morin (2006: 38) afirma que unidades complexas são multidimensionais: 

O conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter multidimensional e nele inserir estes 

dados: não apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as partes umas das outras; a 

dimensão econômica, por exemplo, está em inter-retroação permanente com todas as outras 

dimensões humanas; 

 

Ao falar sobre desenvolvimento sustentável, o autor acrescenta que: 

Concebido unicamente de modo técnico-econômico, o desenvolvimento chega a um ponto 

insustentável, inclusive o chamado desenvolvimento sustentável. É necessária uma noção mais rica 

e complexa do desenvolvimento, que seja não somente material, mas também intelectual, afetiva, 

moral... (MORIN, 2006: 69-70). 

 

Portanto, a questão da sustentabilidade não deve ser observada sob a ótica do isolamento ou da 

fragmentação, próprias do raciocínio cartesiano. Na verdade, para alcançar o desenvolvimento 

sustentável faz-se necessária uma visão global e o reconhecimento de que o desenvolvimento por si só é 

complexo e multidimensional.  
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Diante desse cenário complexo de dimensões diversas e entrelaçadas, há alguns anos a legislação 

brasileira está se desenvolvendo no que se refere a normatizar e regular o desenvolvimento sustentável. 

 

3.1 Sustentabilidade na Legislação Nacional 

A legislação brasileira já contempla a observância aos preceitos de sustentabilidade há bastante tempo. 

A lei federal 6.938/1981 dispõe sobre a política nacional de meio ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação. De acordo com o artigo 2°, seu objetivo é “a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”. 

 

No inciso I do artigo 3° daquele dispositivo legal, meio ambiente é definido como “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege 

a vida em todas as suas formas”. A proteção do meio ambiente foi bem recepcionada na Constituição 

Federal de 1988, que institui no inciso VI do artigo 170 a defesa do meio ambiente como princípio da 

ordem econômica, além de estabelecer em seu artigo 225 que “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

 

Portanto, a carta magna nacional foi um marco legal importante no que se refere à proteção do meio 

ambiente. A partir de então, foram sancionadas leis diversas para tratar isoladamente de temas 

específicos, mas que afetam diretamente o tema do desenvolvimento sustentável. 

 

A lei federal 9.605/1998 foi sancionada com o objetivo de dispor sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A referida legislação, além 

de estabelecer o devido processo penal, define os crimes contra fauna e flora, poluição e outros crimes 

ambientais, contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural e contra a administração ambiental, 

conferindo ainda mais importância à proteção do meio ambiente. 

 

A lei complementar 123/2006 institui o estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno 

porte, estabelecendo normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado a 

essas sociedades no que se refere à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições, mediante 

regime único de arrecadação; ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias; ao acesso a 

crédito e ao mercado; e ao cadastro nacional único de contribuintes. 

 

Para Santana (2016: 729-730): 

A porção constitucional que dá suporte ao regime jurídico implantado em torno dos pequenos 

negócios abriga a disciplina política e jurídica da ordem econômica e financeira brasileira. É essa 

ordem econômica que prestigia a valorização do trabalho e a livre iniciativa objetivando assegurar 

a todos a existência digna, conforme exigências de justiça social. 

Para alcançar esse desiderato constitucional, quer-se imputar aos pequenos negócios tratamento 

favorecido em todo o seu ciclo de vida. 

 

São previstos na lei diversos tratamentos diferenciados para as micro e pequenas empresas, objetivando 

o desenvolvimento sócio-econômico, local e regional, sendo que aqueles relativos aos processos de 

contratação pública serão tratados em tópico específico deste trabalho.  Em 2007 foi sancionada a lei 

federal 11.445 que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico fixando a eficiência e a 

sustentabilidade econômica como princípios fundamentais dos serviços públicos de saneamento básico, 

como disposto no inciso 7° do artigo 2°. 
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Aquela lei, em seu artigo 49, apresenta como objetivos da política federal de saneamento básico, dentre 

outros, contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de 

emprego e de renda e a inclusão social; fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção 

de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico; 

minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e 

serviços de saneamento básico.  

 

A lei federal 12.187/2009 institui a política nacional sobre mudança do clima (PNMC), tratando o 

desenvolvimento sustentável como um princípio a ser observado e definindo-o no inciso IV do artigo 

3°como “condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades 

comuns e particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional”. 

 

A lei federal 12.305/2010 institui a política nacional de resíduos sólidos. Em seu artigo 3° a legislação 

apresenta a definição de ciclo de vida do produto como “série de etapas que envolvem o desenvolvimento 

do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição 

final”. Essa lei, segundo Betiol (2014: 180), foca no último elo do ciclo e vida do produto, que é 

exatamente o seu descarte.  

 

A norma preceitua que as contratações governamentais devem dar prioridade para a aquisição de 

produtos reciclados e recicláveis, além de considerar critérios compatíveis com padrões de consumo 

social e ambientalmente sustentáveis. 

 

Após discorrer sobre os diferentes dispositivos legais nacionais vigentes que abordam o tema do 

desenvolvimento sustentável, é necessário entender o que é uma contratação pública sustentável e como 

promovê-la.  

 

3.2 Contratações Públicas Sustentáveis 

Apesar de ser um termo muito debatido atualmente no âmbito da Administração Pública, a definição de 

contratações públicas sustentáveis não é tão simples e, diante da diversidade de informações e diferentes 

conceitos, demanda extensa pesquisa sobre o tema. Na literatura pesquisada utiliza-se com frequência os 

termos Licitações Sustentáveis (LS) ou Compras Públicas Sustentáveis (CPS). Contudo, nos parece mais 

adequada a adoção da nomenclatura Contratações Públicas Sustentáveis. Primeiro porque o termo 

licitações sustentáveis abrange os procedimentos licitatórios, mas não inclui as contratações diretas, que, 

até pelos números aqui apresentados, também devem ser utilizadas para promover o desenvolvimento 

sustentável.  

 

Depois porque a utilização do nome Compras Públicas Sustentáveis remete a compras de produtos, 

aquisição de materiais, o que pode parecer excluir do contexto as contratações de serviços e obras 

públicas. Por isso, adotamos neste trabalho a nomenclatura Contratações Públicas Sustentáveis, de forma 

a incluir qualquer tipo de contratação governamental. 

 

Para considerar uma contratação pública como sustentável, não basta que ela adote requisitos de 

sustentabilidade ambiental no escopo do objeto. Como já abordado, o caráter multidimensional do 

desenvolvimento sustentável exige que a contratação observe princípios importantes como a legalidade, 

impessoalidade, economicidade, eficiência, além de gerar justiça social, crescimento econômico e 

proteção ao meio ambiente. 
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Para isso, é necessário um planejamento mais detalhado e consistente no qual seja considerado todo o 

ciclo de vida do produto ou do serviço a ser contratado. De acordo com o Manual de Implementação de 

Compras Públicas Sustentáveis adotado pelo Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão (ICLEI, 

2015: 13):  

As compras sustentáveis consistem em assegurar que os produtos e serviços que sua organização 

compra alcancem uma boa relação qualidade-preço, considerando o ciclo de vida inteiro, e gerem 

benefícios não somente para sua organização, mas também para o meio ambiente, a sociedade e a 

economia. Comprar de maneira sustentável envolve um olhar além das necessidades de curto prazo, 

considerando os impactos de longo prazo de cada aquisição. 

 

Da definição acima transcrita podemos asseverar que, além da relação qualidade-preço a ser alcançada 

pela organização em todo o ciclo de vida do produto ou serviço, para ser considerada como sustentável 

uma contratação deve também gerar benefícios para o meio ambiente, a sociedade e a economia. Afinal, 

as dimensões estão todas entrelaçadas, uma interagindo com a outra. 

 

Sobre compras públicas sustentáveis e a importância da análise do ciclo de vida de um produto, é citado 

no Manual para agentes de compras públicas da Rede Interamericana de Compras Governamentais 

(RICG):  

Las CPS requieren um compromiso de comprar los productos, servicios u obras más eficientes – 

y usualmente innovadores-. Esto introduce al proceso consideraciones económicas, ambientales y 

sociales que, de otro modo, podría ser incitado estrictamente por el precio de la compra. Las CPS 

redefinen “valor por dinero” como algo más que el dinero pagado al momento de adquisición, 

teniendo el cuenta todo el ciclo de vida al valorar el producto. (IISD, 2015: 9) 

 

É uma nova visão sobre o valor pelo dinheiro (value for money), neste caso, dinheiro público. Em 

detrimento de considerar apenas o menor preço a ser pago no momento da contratação, são considerados 

aspectos econômicos, ambientais e sociais durante todo o ciclo de vida do objeto contratado. Informações 

relativas à extração de matéria-prima, meios de produção, embalagem, transporte, eficiência energética 

e descarte passam a ser fundamentais e integram o processo de planejamento da contratação pública, 

assim como de seleção de fornecedores e de fiscalização da execução dos contratos. 

 

Seguindo este mesmo pensamento, Freitas (2012: 238-239) expressa: 

Com o seu gigantesco poder de contratação, cumpre ao Poder Público influenciar a matriz 

produtiva, num foco de convergência para que os fornecedores, em geral, comecem a se tornar 

mais vigilantes quanto ao ciclo de vida dos produtos e serviços – desde a obtenção de matérias-

primas e insumos, passando pelo processo produtivo e consumo até a disposição final. Trata-se de 

mudança de gestão que ostenta o condão de redefinir, na íntegra, o perfil das contratações públicas. 

 

Diante do poder das contratações governamentais, essa redefinição de perfil pode influenciar 

sobremaneira os fornecedores no mercado, fazendo com que eles busquem novas soluções para atender 

à demanda pública, impactando positivamente o manuseio de matéria-prima, a produção de bens, o 

transporte de produtos e o descarte de materiais. 

 

3.3 Sustentabilidade nas Contratações Públicas Brasileiras 

A lei federal 8.666 que apresenta as normas gerais de licitações e contratos administrativos foi sancionada 

em 1993 com um forte viés de formalidade e rigor para a atuação do gestor público, mas pouca ou quase 

nenhuma preocupação com o resultado que se almeja em uma contratação pública. Quanto ao 

desenvolvimento sustentável, na época nada era abordado no texto da lei geral de licitações. 
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Em 2006, com a publicação da Lei Complementar 123, também conhecida como lei geral das micro e 

pequenas empresas, houve a criação de um novo regime de tributação simplificado, denominado Simples 

Nacional, e iniciou-se um novo ciclo nas contratações públicas nacionais, já que a aludida legislação, em 

seus artigos 42 a 49, apresenta uma relação de tratamentos favorecidos e diferenciados a serem 

concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte nos procedimentos licitatórios. Pela primeira 

vez uma legislação nacional inseriu no âmbito das contratações públicas mecanismos efetivos de 

promoção do desenvolvimento sustentável, especificamente no que tange aos aspectos sócio-

econômicos, ao incentivar a contratação de empresas de menor porte. 

 

Atualmente se enquadram como microempresas aquelas sociedades com receita bruta anual até R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e como empresas de pequeno porte aquelas cuja receita varia 

entre R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil) e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 

conforme preceitua o art. 3° da referida lei. Com a abrangência nacional do estatuto das micro e pequenas 

empresas, essas sociedades de menor porte se beneficiam de tratamentos favorecidos e diferenciados nas 

licitações realizadas em todo o Brasil como, por exemplo: 

1. Possibilidade de participar das licitações mesmo com pendências de regularidade fiscal, 

podendo regularizar sua situação após o certame, comprovando quando da assinatura do contrato; 

2. Oportunidade de ofertar proposta de desempate mesmo que seu preço esteja 10% (modalidades 

da lei 8.666/93) ou 5% (Pregão) superior ao menor apresentado na licitação por uma empresa de 

médio ou grande porte;  

3. Exclusividade de participação nas licitações com itens de valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais); 

4. Cota reservada de até 25% para participação de micro e pequenas empresas nas licitações de 

bens e serviços divisíveis; 

5. Preferência nas contratações diretas feitas por dispensa de licitação por pequeno valor. 

 

Esses tratamentos diferenciados trazidos pela lei complementar 123/2006 e regulamentados em âmbito 

federal pelo decreto 8.538/2015 já são plenamente adotados na prática das licitações públicas em todo 

território nacional. 

 

Em 19 de janeiro de 2010, o governo federal publicou a Instrução Normativa 01, que dispõe sobre os 

critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. A normativa federal apontou de forma 

concreta, para compras, serviços e obras, os quesitos de sustentabilidade ambiental a serem adotados para 

cada tipo de contratação. 

 

Sobre obras públicas sustentáveis, o artigo 4° estabelece que os projetos básicos ou executivos devem 

visar à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e 

água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como 

energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água, sistema de reuso de água e de tratamento 

de efluentes gerados e utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, dentre 

outros. 

 

Quanto à aquisição de bens, o artigo 5° dispõe que podem ser exigidos, por exemplo, que os bens sejam 

constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável e que não contenham 

substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 

Hazardous Substances). 
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Já para contratação de serviços, o artigo 6° prevê que as empresas a serem contratadas pelo poder público 

adotem práticas de sustentabilidade como, por exemplo, usem produtos de limpeza e conservação de 

superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela 

ANVISA, adotem medidas para evitar o desperdício de água tratada e prevejam a destinação ambiental 

adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis. 

 

Apesar de todas essas medidas concretas, bem especificadas na aludida instrução normativa, poucos 

órgãos entraram de fato na era das contratações públicas sustentáveis e, na verdade, iniciou-se o debate 

acerca da obrigatoriedade ou não de inserir nos editais de licitação os requisitos de sustentabilidade, 

principalmente aqueles afetos a questões ambientais. O primeiro desafio era reconhecer quais requisitos 

de sustentabilidade ambiental exigir sem ferir o princípio da ampla competitividade. O segundo desafio 

ateve-se à preocupação com o preço, tendo em vista que, em muitas situações, exigências de requisitos 

de sustentabilidade ambiental implicavam o aumento do preço inicial da contratação. 

 

Mas, em 15 de dezembro do mesmo ano de 2010, foi sancionada a lei federal 12.349 trazendo novas 

alterações ao texto da lei federal 8.666/93. Além de inserir a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável como mais um dos objetivos de uma licitação, aquele dispositivo legal estabeleceu a adoção, 

nos procedimentos licitatórios, de margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços 

nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, além de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico. 

 

Destarte, assim como a garantia da isonomia entre os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa, 

a promoção do desenvolvimento nacional sustentável também passou a ser um dos objetivos legais das 

licitações públicas. De acordo com Guimarães (2015): 

Apesar de diversas iniciativas isoladas de implantação de critérios de sustentabilidade nas 

contratações públicas, apenas no ano de 2010 o tema ganhou força em todo o território nacional. 

Isso aconteceu devido às alterações promovidas pela Lei 12.349/10 que inseriu no art. 3° da Lei 

Federal 8.666/93 a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como mais um objetivo das 

licitações públicas. 

 

A partir do momento em que a promoção do desenvolvimento nacional sustentável foi inserida no texto 

da lei geral de licitações como um dos objetivos a serem perseguidos pelas contratações públicas, tornou-

se legalmente obrigatória a adoção de critérios de sustentabilidade nos procedimentos licitatórios. 

 

Neste sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU), entidade fiscalizadora superior, responsável pela 

fiscalização da aplicação de recursos públicos federais, se manifestou a favor da obrigatoriedade de 

inclusão no escopo das licitações dos requisitos de sustentabilidade, como bem expresso nos acórdãos 

32 e 120/2015. 

 

Com a lei federal 12.462/2011, conhecida como regime diferenciado de contratações (RDC), as 

contratações sustentáveis ganharam mais força, tendo em vista que aquela lei aponta em seu artigo 3° o 

desenvolvimento sustentável como um dos princípios a serem seguidos nas licitações realizadas sob 

aquele regime diferenciado. 

 

Segundo Bliacheris (2014: 85):  

Ao tratar a questão, a lei que regulamenta o RDC inova ao incorporar ao conceito de vantagem à 

Administração Pública os custos e benefícios tanto diretos como indiretos. E, inova duplamente ao 

não se restringir aos custos e benefícios econômicos agregando os demais elementos do chamado 

tripé da sustentabilidade: social e ambiental. 
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Essa previsão do RDC respalda a análise de ciclo de vida do bem ou serviço a ser contratado, mostrando 

que nas contratações públicas não deve ser considerado apenas o preço do objeto no momento de sua 

contratação. Sobre o assunto, o autor conclui que mesmo uma tecnologia mais barata e eficiente sob a 

ótica econômica, sendo prejudicial ao meio ambiente ou gerando elevados custos sociais, não é a solução 

mais vantajosa para a Administração (BLIACHERIS: 2014). 

 

Os parágrafos 1° e 2° do artigo 4° dispõem que as contratações feitas pelo RDC devem respeitar normas 

de sustentabilidade como, por exemplo, disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

gerados; utilização de produtos, equipamentos e serviços que reduzam o consumo de energia e recursos 

naturais; e acessibilidade para uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Para Barros (2011: 726) esses dispositivos da lei “são inteiramente voltados para a questão da 

sustentabilidade, fator extremamente positivo, mas que apresenta algumas dificuldades para sua 

operacionalização”. 

 

De fato, embora a legislação enfatize os requisitos de sustentabilidade a serem considerados nas licitações 

sob aquele regime, por tratar-se de assunto novo e diante da falta de conhecimento dos gestores públicos, 

não é trivial a implementação de tais requisitos na operacionalização das licitações públicas. 

 

Em 2012, o governo federal editou o decreto 7.746, com vistas a regulamentar o artigo 3° da lei federal 

8.666/93 para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal.  

 

O aludido decreto, em seu artigo 4°, elenca como diretrizes de sustentabilidade: menor impacto sobre 

recursos naturais, preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local, maior 

eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia, maior geração de empregos, 

preferencialmente com mão de obra local, dentre outras. 

 

Mais recentemente, em 30 de junho de 2016, foi sancionada a lei federal 13.303, que dispõe sobre o 

estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Esse 

dispositivo legal, além de estabelecer uma nova política de governança para as estatais, apresenta novas 

regras para as contratações governamentais a serem feitas por essas entidades públicas. Além de reforçar 

que o desenvolvimento sustentável é um princípio a ser observado nas licitações públicas, a lei inova ao 

expressar que a seleção da proposta mais vantajosa deve estar vinculada ao ciclo de vida do objeto, como 

transcrito a seguir: 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de 

economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se 

refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou 

superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento 

nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade 

e do julgamento objetivo.  

 

É possível constatar que os normativos legais sobre contratações governamentais, publicados a partir de 

2010, fortalecem a ideia de observância ao princípio do desenvolvimento sustentável e preceituam a 

adoção de critérios de sustentabilidade nas licitações públicas. Com a Instrução Normativa 05, publicada 

no diário oficial da União em 26 de maio de 2017, não poderia ser diferente.  
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Ela dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de 

execução indireta no âmbito da Administração Pública federal e, em seu primeiro artigo, estabelece que 

nas contratações deverão ser observados os critérios e práticas de sustentabilidade. Portanto, está 

caracterizado que o governo brasileiro, por intermédio de suas leis e demais normas, está buscando 

incentivar o desenvolvimento nacional sustentável, em favor de uma boa administração da sociedade.  

 

4. Considerações Finais  

Este trabalho buscou mostrar que as contratações governamentais brasileiras podem ser utilizadas como 

política pública de incentivo ao desenvolvimento sustentável. Para isso, após discorrer sobre as diversas 

normas que regem atualmente os processos de contratação pública, foi observado que as legislações mais 

recentes fortalecem a ideia de que a Administração Pública, em suas contratações, deve se orientar pelo 

princípio do desenvolvimento sustentável, sob todas as suas dimensões. Para isso, é necessário avaliar 

todo o ciclo de vida do objeto a ser contratado e seu impacto econômico, social e ambiental, além de 

observar os princípios administrativos como a legalidade, impessoalidade, eficiência e economicidade. 

Como observado neste estudo, regras sobre a promoção do desenvolvimento nacional sustentável não 

faltam no arcabouço jurídico brasileiro. Todavia, elas estão espalhadas em diferentes leis e decretos, 

tornando difícil seu conhecimento e, consequentemente, a sua aplicação no caso concreto. Por isso, o 

projeto de lei 6.814/17 que tramita no Congresso Nacional é de vital importância para consolidar as 

normas gerais de licitações e contratos e poderá ter um papel fundamental para firmar o paradigma da 

sustentabilidade nas contratações públicas. 

 

Os números apresentados no panorama atual das contratações públicas brasileiras demonstram o 

relevante volume financeiro movimentado pelos governos das diferentes esferas administrativas em suas 

licitações e compras diretas. Pela estimativa realizada, em 2016 as contratações públicas brasileiras 

podem ter superado o montante de R$ 800 bilhões. Assim, fica bem caracterizado que esse poder de 

compra do estado brasileiro pode influenciar o mercado em busca de novas soluções para atender à 

Administração Pública, menos danosas ao meio ambiente, além de economicamente viáveis e com forte 

viés social. Contudo, só a legislação não é suficiente para promover as mudanças necessárias. É preciso 

maior conscientização dos gestores públicos e um forte processo de capacitação para que seja 

implementado um consistente processo de desenvolvimento sustentável por meio das contratações 

governamentais. 

 

Por outro lado, é necessário também que as entidades fiscalizadoras superiores atuem fortemente no 

sentido de verificar e cobrar da Administração Pública a efetiva adoção de critérios de sustentabilidade 

em seus processos de contratação, fazendo cumprir o que já está expresso nos dispositivos legais 

vigentes. Com uma legislação bem consolidada sobre o tema e investimentos em capacitação e 

fiscalização, o governo poderá alcançar, por intermédio de suas contratações governamentais, a efetiva 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável em todas as suas dimensões, de forma a gerar 

benefícios para toda a sociedade. 
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