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Somos todos consumidores 



O que é Licitação Sustentável? 

 … é aquela que 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… (Redação dada pela 
Lei n° 12.349, de 2010). 

 
 … é o procedimento administrativo formal que contribui 
para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, 
mediante a inserção de critérios sociais, ambientais e 
econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços 
e execução de obras. 

 
 



 Licitações Sustentáveis 

Adaptado de: http://www.greencouncil.org/guidebook/guidebook.htm 

Qualidade Custos Local Impactos 
ambientais 

COMPRA SUSTENTÁVEL 



Por que fazer licitações sustentáveis? 

 Governo brasileiro despende anualmente mais de 600 
bilhões de reais com a aquisição de bens e contratações de 
serviços (15% do PIB).  

 

 Utilização do poder de compra do setor público para gerar 
benefícios econômicos e socioambientais.  



Gastos frequentes do governo 

 Menos de 1% 
 Infraestrutura 

Produtos Serviços 

Material de escritório Software 

Veículos TI 

Iluminaçao Água e energia elétrica 

Papel Transporte 

Móveis correios 

Eletroeletrônicos/ TI copa 

Combustível limpeza 

Alimentaçao eventos 



Características consideradas: 

 Consumo de material de almoxarifado; 
 Contratação de serviços; 
 Especificação de produtos e serviços - Catálogos; 
 TI Verde; 
 Micro e pequenas empresas; 
 Eficiência energética (Etiquetagem – equipamentos e      
retrofit); 
 Medidas para uso e conservação da água; 
 Avaliação de fornecedores – monitoramento e análise de 
performance;  
 Cadeias de suprimento; 
 ACV. 



1. Contexto Jurídico/Legislação 

 Licitações Sustentáveis  na prática 

2. Planejamento e estrutura ---  PLS 

3. Critérios ambientais 

4. Relação Qualidade/Preço 

5. Selos e Rótulos 

6. Pensamento do ciclo de vida  



Impactos 

 a) Redução dos custos ao longo de todo o ciclo de vida: custos de 
utilização e manutenção, custos de eliminação. 
  
b) Utilização mais eficiente dos recursos públicos – racionalização e 
redução dos gastos públicos. 
  
c) Redução de impactos ambientais e problemas de saúde 
derivados da qualidade de produtos e serviços.  
  
d) Estimular mercados de bens e serviços sustentáveis e Inovação. 
 
 



Possíveis Impactos 

Equipamentos: 
• Ar condicionado; 
• Iluminação; 
• Equipamentos de informática; 
• Elevadores; 
• Outros equipamentos. 

Consumo crescente nos últimos 10 anos (exceção 2009) 



Possíveis Impactos 

IN SLTI/MPOG 02/2014 - aquisição ou locação de máquinas e 
aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações 
públicas federais novas ou que recebam retrofit. 

• Programa Nacional de Eficiência 
Energética em Edificações – PROCEL 
EDIFICA (2003). 

 
• Potencial de redução: 50% para 

novas edificações e de 30% para 
retrofit. 
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