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                                                                RESUMO 

A responsabilidade ambiental dos licitantes participantes em procedimentos administrativos, 

inserida como critério de avaliação na fase de julgamento das propostas, encontra-se 

amparada por dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, mais recentemente leis 

ordinárias, como a Lei Federal nº 8.666 de 1993, norma geral regulamentadora dos 

procedimentos licitatórios, e a Lei de nº 12.462 de 2011, que regula o Regime Diferenciado 

de Contratações. Sobre este critério de sustentabilidade ser inserido no contexto licitatório, 

observa-se um histórico de graduais mudanças quanto aos reclames socioambientais, sendo 

defendida sua observância por parte da Academia menos tradicionalista e acompanhada por 

julgados nos âmbitos do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal, 

entendendo que tal exigência administrativa, enquanto contida no edital, não afronta o 

princípio da isonomia obrigatória nos certames. Conforme objetivo dos procedimentos 

licitatórios, a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública passou a 

apresentar uma nova interpretação, dispensando o tratamento apenas econômico e 

considerando o viés ambiental, através de melhoria de gastos, eficiência de serviços e 

preservação ambiental. Para a comprovação da tese sobre a importância da inclusão do 

critério ambiental na fase de julgamento da proposta, apresenta-se a função que os certames 

possuem de ferramenta para políticas públicas sustentáveis, pois, como entes da 

Administração que são, a União, os Estados e Municípios devem ser promovedores de 

práticas que respeitem e preservem o meio ambiente, para que a sociedade civil, em 

contrapartida, responda de semelhante maneira e coexista com práticas para um cenário 

saudável que é de direito de todos. No tocante à metodologia bibliográfica deste trabalho 

científico, fez-se valoroso o estudo de algumas fontes de natureza variada, tais como doutrinas 

já consagradas pela Academia e pela jurisprudência dominante, bem como teses e 

dissertações, além de documentos governamentais e pesquisa legislativa, configurando, 

portanto, a metodologia documental.  

Palavras-chave: Responsabilidade ambiental dos licitantes. Critério de sustentabilidade. 

Proposta mais vantajosa para a Administração Pública.  

 

                                                                    



                                                                  ABSTRACT  

The environmental responsibility of bidders participating in administrative procedures, as a 

criteria for evaluation used during the proposal judgement stage, is based on constitutional 

and infraconstitutional devices. Most recently, these include laws such as the federal law nº 

8.666 of 1993 and those regulating the Regime Diferenciado de Contratações, law nº 12.462 

of 2011. Regarding these rules for sustainability being inserted into the context of bidding, 

there exists a history of gradual changes to socio-environmental demands,  considered by the 

less traditional members of the academic community, along with those judged in the halls of 

the Federal Auditing Court and Supreme Court, understanding that such an administrative 

request as contained in the statute should not offer an affront to the principle of mandatory 

equality in competition. In accordance with the objective of bidding procedures, the need to 

obtain the most advantageous tender for the Public Administration has begun to manifest in a 

new way, dispensing with the purely economic treatment and considering environmental 

matters, through matters of spending, efficiency of services, and environmental preservation. 

Testing this theory regarding the importance of including environmental criteria in the 

proposal judgement stage shows the vital role that these disputes have in sustainable public 

policy because, as entities of Public Administration who represent the Union, the federated 

states and municipalities should be promoters of practices that respect and preserve the 

environment for the purposes of a civil society, and furthermore, coexist with practices that 

provide a healthy situation, which is right of everyone. About the bibliographical 

methodology of this scientific work, it was important  the study of some sources of varied 

nature, such as theories already consecrated by Academia and dominant jurisprudence, as well 

as theses and dissertations, besides governmental documents and legislative research, all 

included as  documentary methodology. 

 

Keywords: Environmental responsibility of the bidders. Sustainability rule. Most 

advantageous proposal for the Public Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Administração Pública está vinculada à realização de licitação para aquisição, 

alienação, locação de bens e contratação de obras e serviços, diferentemente do contratante 

particular que possui livre autonomia e discricionariedade para realizar tais contratos. Isso se 

deve ao princípio da igualdade de todos perante a lei, conforme art. 5
o
 da Constituição Federal 

de 1988, o que inviabiliza o oferecimento de vantagens de alguns em detrimento de outros 

possíveis contratantes
1
, juntamente com os princípios da moralidade e da impessoalidade, 

encartados como basilares da Administração Pública no artigo 37 da CRFB.  

Os procedimentos licitatórios, desde sua inclusão constitucional como regra 

mediante despesas e vendas efetuadas pela Administração Pública, conforme o art. 37, inciso 

XXI, encontram-se como matéria de repercussão doutrinária e jurisprudencial, na medida em 

que conflitos relacionados ao tema são frequentemente levados ao judiciário e, 

gradativamente, uniformizados entendimentos sobre o amplo direito material correspondente. 

Atualmente, uma nova questão timidamente se faz presente nos julgados e define um novo 

parâmetro jurisdicional relacionado aos cuidados ambientais.  

A averiguação da situação socioambiental dos participantes em um procedimento 

licitatório vai ao encontro do pensamento contemporâneo referente à necessidade de zelo pelo 

ambiente que nos cerca e que repercute diretamente na qualidade de vida da sociedade. 

Destarte, tem-se a Lei 12.462 de 2011 como dispositivo ordinário que inaugurou a 

preocupação ambiental nas licitações ao instituir o Regime Diferenciado de Contratações.   

Destarte, não considerar como dever do Poder Público contratar empresas capazes 

de oferecer riscos reduzidos às presentes e futuras gerações, seria distanciar a 

responsabilidade por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposição 

constitucional. Desta constatação surgiu a necessidade de se tratar no primeiro capítulo deste 

trabalho sobre a responsabilidade ambiental nas licitações, conjugada ao direito prescrito no 

artigo 225 da Constituição Federal. 

As correntes doutrinárias administrativas mais modernas conglobam, portanto, a 

averiguação das condições ambientais do contratado com os demais requisitos já existentes na 

Lei federal 8.666 de 1993.  

Como estagiária da Procuradoria de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Ceará, foi possível a análise de inúmeros procedimentos licitatórios com montantes 

                                                
1MELO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.  
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significativos, provenientes, até mesmo, de pequenos municípios. Desse modo, percebe-se o 

quão interessante se faz social, ambiental e economicamente a inclusão da responsabilidade 

ambiental como critério de julgamento objetivo, já que os licitantes seriam cada vez mais 

habilitados a prestar serviços em condições vantajosas, não apenas à pessoa da Administração 

Pública, mas a toda a sociedade, presente e futura.  

A partir desta lógica procedimental, tratou-se no segundo capítulo sobre a nova 

interpretação oferecida para o critério objetivo de julgamento de maior vantagem para a 

Administração Pública, sob a ótica da responsabilidade ambiental dos licitantes participantes, 

enquanto o último capítulo contém conclusões em favor da possibilidade de averiguação do 

tratamento ambiental praticado pelo possível contratado, apesar da dificuldade que se sustenta 

hoje contra a aplicação desse critério.  

Tais temas apenas foram utilizados como fundamentos teóricos para a tese aqui 

defendida sobre a maior extensão que se poderia oferecer ao critério ambiental nas licitações, 

sem ferir o caráter competitivo do certame e promovendo o desenvolvimento nacional 

sustentável. Assim, no terceiro capítulo, com o apoio de doutrinadores sobre o tema 

licitatório, ensaia-se sobre o tratamento ambiental oferecido pelo licitante por mais 

modalidades que não apenas a precursora de tal critério, concluindo-se pela influência das 

compras públicas que observam o critério da sustentabilidade sobre o marco geral das 

licitações e contratações públicas.  

Não há que se discutir a carência de relevância social sobre o tema, pois, 

constante, e cada vez mais presente,  além de no âmbito jurídico, a questão ambiental vem 

sendo tratada por diversas áreas científicas e detectada como exigência para a vida em 

sociedade. Por tudo isso, faz-se importante o estudo e a pesquisa sobre a inserção da 

responsabilidade ambiental como critério de julgamento objetivo das licitações, a fim de 

esclarecer os pontos relevantes sobre o assunto.  

Para a realização deste trabalho científico, fez-se imprescindível a revisão de 

literatura e a pesquisa documental, tanto na jurisprudência dominante, bem como em teses e 

dissertações que constituiram a metodologia desta obra.  

Contudo, devido à recente discussão do tema, a procura por documentos oficiais 

infra legais, tais como cartilhas, manuais de consultoria e notas técnicas também foram de 

bastante interesse, configurando a metodologia documental. 
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2 CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E SUSTENTABILIDADE 

Nas últimas décadas, houve uma crescente demanda social em prol da adoção de 

condutas capazes de mitigar os danos socioambientais provocados pelo comportamento 

humano indiferente a tais questões . O Direito não se manteve distante desse clamor e, por 

meio de inovações legislativas e jurisprudenciais, renovou-se para atender tais reclamos. A 

Administração Pública, por sua vez, caminha ao encontro desses novos paradigmas quando 

observa determinadas imposições legais para as contratações de bens e serviços.  

Destarte, faz-se imprescindível estabelecer os pressupostos básicos das 

contratações públicas para que se possa discutir, através deste trabalho acadêmico, a 

relevância de se observar critérios de responsabilidade ambiental durante o procedimento de 

escolha dos particulares que firmarão contratos com a Administração.  

Além disso, é oportuno tecer comentários a respeito do recente Regime 

Diferenciado de Contratações, quando este introduz no tratamento junto à Administração 

ofertado pelos contratados requisitos que visam aos menores danos ao meio ambiente, 

coadunando-se com preceitos e direitos constitucionais. 

2.1 Do dever de licitar para a Administração Pública 

Inicialmente, os certames licitatórios encontram-se previstos para as situações nas 

quais as entidades políticas e administrativas pretendem acordar junto a particulares, de 

maneira a estabelecer uma isonomia entre os licitantes, isonomia esta não existente em 

relação ao ente contratante da Administração, tendo em vista os princípios básicos do Direito 

Administrativo de Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público.  

Constitui-se um tema bastante relevante, inserido na centralidade da atuação 

cotidiana da Administração Pública, segundo Ari Sundfeld: 

 

A licitação é hoje o principal tema da experiência brasileira de direito 

administrativo. A convicção de que as contratações públicas devem nascer de 

processos competitivos, públicos e formais, incorporou-se ao ideário dos 
administrativistas com uma força que impressiona. Boa parte da rotina dos órgãos de 

controle é para examinar questões sobre o dever de licitar e sobre as características 

do processo de licitação.2 

 

                                                
2SUNDFELD, Carlos Ari. Prefácio.  In: RIBEIRO, Mauricio Portugal; PRADO, Lucas Navarro; PINTO 

JUNIOR, Mario Engler. Regime Diferenciado de Contratação: Licitação de Infraestrutura para Copa do 

Mundo e Olimpíadas. São Paulo: Atlas, 2012.  
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Dessa forma, o interesse do administrador, como instrumento para expressar a 

vontade do órgão (leia-se Estado)
3
, sobrepõe-se aos móveis da ação dos particulares 

contratantes, tendo em vista que esse interesse se direciona ao interesse da coletividade. 

Além dos princípios supracitados, o procedimento licitatório materializa também  

outros princípios administrativos, conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: 

 

A licitação, exatamente por consistir numa seleção pública, 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 vinculaçõ ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos.4 

  

Partindo desta premissa, infere-se que os procedimentos licitatórios têm por 

finalidade estabelecer uma criteriosa sequência de formalidades que, diferentemente do que 

ocorre entre dois ou mais contratantes particulares que possuem o poder de dispor livremente 

das cláusulas contratuais, obrigatoriamente serão observadas com o objetivo de se atender aos 

princípios mencionados. 

O Supremo Tribunal Federal já apresentou entendimento de que, inclusive, os 

particulares em colaboração com o poder público não estariam submetidos ao dever de licitar,  

conforme trecho oriundo de controle de constitucionalidade a seguir: 

 

A CF, no art. 37, XXI, determina a obrigatoriedade de obediência aos procedimentos 

licitatórios para a administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A mesma regra não 

existe para as entidades privadas que atuam em colaboração com a Administração 
Pública [...]5 

 

Contudo, atualmente, exige-se a observância ao certame licitatório pela 

organização quando destinatária de verba pública para a realização de suas atividades de 

cooperação com a Administração, uma vez que se submete aos princípios administrativos, 

presentes em qualquer procedimento administrativo. 

Tal obrigatoriedade para os contratos de realização de obras, prestação de 

serviços, fornecimento de bens, execução de serviços públicos, locação de imóveis, dentre 

                                                
3
Nesta teoria, o agente público não representa o órgão, como anteriormente se defendia na Teoria da 

Representação, pois o órgão não se configura como um incapaz. O agente é revestido da função de manifestar a 

vontade do órgão ao qual  se encontra vinculado, uma função instrumental na Administração. Em conformidade 

com as palavras de José dos Santos Carvalho Filho (2016, p. 66), "Por inspiração do jurista alemão OITO 

GIERKE, foi instituída a teoria do órgão, e segundo ela a vontade da pessoa jurídica deve ser atribuída aos 

órgãos que a compõem, sendo eles mesmos, os órgãos, compostos de agentes." 
4CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015.  
5ADI 1.864, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 8-8-2007, Plenário, DJE de 2-5-2008. 
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outros, firmados pela Administração, ocorre para que se evite acordar com aqueles 

particulares, sem que se observe ao fim precípuo de interesse público.  

A reflexão de José dos Santos Carvalho Filho é no sentido de que: 

 

Não poderia a lei deixar ao exclusivo critério do administrador a escolha das pessoas 

a serem contratadas, porque, fácil é prever, essa liberdade daria margem a escolhas 

impróprias, ou mesmo a concertos escusos entre alguns administradores públicos 

inescrupulosos e particulares, com o que prejudicada, em última análise, seria a 

Administração Pública, gestora dos interesses coletivos.6 (grifo nosso) 

 

  Di Pietro vai além quando assevera que: 
  

No direito privado, em que vigora o princípio da autonomia da vontade, o contrato 

celebra-se mediante a apresentação de uma oferta que o outro aceita. No direito 

administrativo, a licitação equivale a uma oferta dirigida a toda a coletividade de 

pessoas que preencham os requisitos legais e regulamentares constantes do edital; 

dentre estas, algumas apresentarão suas propostas, que equivalerão a uma aceitação 

da oferta de condições por parte da Administração; a esta cabe escolher a que seja 

mais conveniente para resguardar o interesse público, dentro dos requisitos fixados 

no ato convocatório.7 (grifo nosso) 
 

 O dever de licitar encontra respaldo constitucional no art. 37, inciso XXI quando a 

Constituição impõe aos entes da Administração pública direta e indireta de quaisquer das três 

esferas de poder a observância ao certame. Segue in verbis: 

 

[...]ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso) 

  

A obrigatoriedade da licitação é considerada por doutrinadores como princípio 

jurídico-constitucional, como o faz Dirley da Cunha Júnior.
8
 No mesmo sentido, assevera 

José dos Santos Carvalho Filho que "a Constituição também enunciou o princípio da 

obrigatoriedade de licitação".
9
 

Muito embora existam defensores da mitigação desse procedimento, adeptos do 

liberalismo no contexto político internacional, a tendência mundial caminha no sentido de 

fortalecer ainda mais o papel dos certames nas compras públicas, sem, no entanto, deixar de 

                                                
6
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

7PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
8CUNHA JÚNIOR, op. cit., p. 462. 
9CARVALHO FILHO, op. cit., p. 331. 
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observar os avanços tecnológicos.
10

 Atentar-se para as evoluções é conferir celeridade aos 

processos administrativos de compra e atenção aos reclames socioambientais.  

Celso Antônio Bandeira de Mello explicita que tais comandos se apresentam 

como direcionamentos genéricos, sendo assim, leis infraconstitucionais serão úteis para 

regular especificidades dos procedimentos, submetendo-se constantemente aos limites 

constitucionais impostos.
11

 Como exemplo cita-se as leis federais nº 8.666 de 1993, que 

regula de maneira geral os certames licitatórios em todo o  território brasileiro, com as 

inúmeras modificações trazidas desde então, e nº 12.462 de 2011, que introduziu no 

ordenamento jurídico brasileiro o Regime Diferenciado de Contratações. 

O dever de licitar cabe a todos os entes que participem na Administração Pública, 

bem como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista 

prestadoras de serviço público, ou que recebam verba oriunda dos cofres públicos, como no 

caso de algumas entidades paraestatais, apenas havendo certa divergência doutrinária  quanto 

aqueles que se comportem como exploradores de atividade econômica, o que ocorre no caso 

de empresas públicas e sociedades de economia mista.  

Estas empresas estatais, por sua vez, podem se submeter a um regime próprio, 

uma vez que se enquadram em padrões empresariais, devendo obediência ao comando do art. 

173, § 1º, III, da CF. Como bem direciona Marinela (2015, p. 532) , “isso não significa liberá-

las das regras sobre licitação e publicidade, mas a possibilidade de adotar regras mais simples, 

dinâmicas e compatíveis com sua natureza privada”.
12

  

Contudo, ainda permanece inexistente um consenso na doutrina e jurisprudência 

que possa, de fato, pôr fim à discussão da obrigatoriedade de observação aos ditames 

licitatórios oriundos da Lei nº 8.666 de 1993 para as empresas estatais exploradoras de 

atividade econômica. Como assevera Gustavo Mello Knoplock, a obediência ao procedimento 

licitatório ainda se apresenta como a melhor opção, em consonância com a normas gerais e as 

leis específicas sobre a matéria.
13

  

Mello Knoplock compila as ideias divergentes e se posiciona da seguinte forma:  

 

Resumindo, a melhor corrente a ser seguida, atualmente, de acordo com a lei e a 

doutrina, ainda é a que obriga as empresas estatais exploradoras de atividades 

econômicas (da mesma forma que toda a Administração) a seguirem a Lei no 

                                                
10

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  
11

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.  
12MARINELA, loc. cit. 
13KNOPLOCK, Gustavo Mello. Manual de Direito Administrativo: Teorias, Doutrinas e Jurisprudência. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
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8.666/1993, embora já haja entendimentos iniciais no STF no sentido de permitirem-

se regras diferenciadas para aquelas.14 

 

 O Supremo Tribunal Federal vem adotando entendimento peculiar, visto que, em 

decisão do Mandado de Segurança nº 25.888/DF, o Ministro Gilmar Mendes fundamentou a 

adoção de um procedimento simplificado à Petrobrás com respaldo no Decreto Presidencial nº 

22.745/1998, conforme se traz a transcrição que se segue: 

 

A matéria está regulamentada pelo Decreto n° 2.745, de 1998, o qual aprova o 

regulamento licitatório simplificado da Petrobrás. A submissão legal da Petrobrás a 

um regime diferenciado de licitação parece estar justificado pelo fato de que, com a 

relativização do monopólio do petróleo trazida pela EC n° 9/95, a empresa passou a 

exercer a atividade econômica de exploração do petróleo em regime de livre 

competição com as empresas privadas concessionárias da atividade, as quais, frise-

se, não estão submetidas às regras rígidas de licitação e contratação da Lei n° 

8.666/93. Lembre-se, nesse sentido, que a livre concorrência pressupõe a igualdade 

de condições entre os concorrentes. Assim, a declaração de inconstitucionalidade, 
pelo Tribunal de Contas da União, do art. 67 da Lei n° 9.478/97, e do Decreto n° 

2.745/98, obrigando a Petrobrás, conseqüentemente, a cumprir as exigências da Lei 

n° 8.666/93, parece estar em confronto com normas constitucionais, mormente as 

que traduzem o princípio da legalidade, as que delimitam as competências do TCU 

(art. 71), assim como aquelas que conformam o regime de exploração da atividade 

econômica do petróleo (art. 177).15 

  

Imperioso salientar que o Tribunal de Contas da União já apresentou 

entendimento, em um pretérito não muito distante, sobre a possibilidade de não realização da 

licitação para empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade 

econômica para a aquisição de bens e serviços relacionados às atividades-fim da empresa 

estatal. Já em relação às atividades-meio, dada a ausência de vínculo direto com o interesse 

público, persiste a necessidade de realização de certame licitatório. Veja-se tal decisão: 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos que cuidam agora do Pedido de Reexame 
interposto por dirigentes da PETROBRÁS Distribuidora S/A - BR, contra o Acórdão 

n.º 240/97 -TCU- Plenário, prolatado no presente processo de Denúncia apresentada 

pela Associação Brasileira de Caminhoneiros -ABCAM, e de Relatório de 

Acompanhamento em que se apurou a responsabilidade da Diretoria Executiva da 

BR, pelo descumprimento a Decisão Plenária n.º 414/94-TCU (Ata30/94), prolatada 

no TC-008.355/93-2. 

Considerando que, em Sessão Extraordinária de 22-10-97 (de caráter reservado), o 

Tribunal julgou procedente a mencionada Denúncia e aplicou multa aos membros da 

Diretoria Executiva da empresa, em virtude do descumprimento do decisum 

anterior, determinando ainda que os Dirigentes da BR promovessem a alteração de 

seu manual de licitações para tornar obrigatória a realização de procedimentos 
licitatórios para a contratação de transporte de seus produtos;  

Considerando que o E. Plenário autorizou o cancelamento da chancela de "sigiloso" 

que incidia sobre a espécie;  

                                                
14KNOPLOCK, loc. cit. 
15STF - MS: 25888 DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, data de julgamento: 22/03/2006, data de publicação: DJ 

29/03/2006 PP-00011 
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Considerando que o pedido de exame do Manual Geral de Contratações da BR 

caracteriza Consulta (art. 1º, inciso XVII, da Lei 8.443/92), e que a ausência de 

competência dos dirigentes para propor essa modalidade de processo invalida a 

pretensão contida na solicitação da empresa; 

Considerando que a exigibilidade de observância das normas sobre licitações às 

empresas estatais, de maneira genérica, pode se inferir inicialmente da junção do 

disposto em seu Artigo 37 (redação original), e o conteúdo do Inciso XXI, desse 

mesmo dispositivo constitucional; 

Considerando que o Artigo 173, § 1º, da CF/88 (redação original), ao dispor que a 

exploração direta da atividade econômica pelo Estado, ressalvados os casos 

previstos na Constituição, só será permitida quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei, 

estabelece também que a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras 

entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio 

das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias; 

Considerando que as empresas estatais, notadamente as constituídas sob a forma de 

sociedade anônima, estão presas a um dever de eficiência, nos termos da Lei das 

Sociedades Anônimas n.º 6.404/76 (Art. 153 - O administrador da companhia deve 

empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem 

ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios; e Art. 

238 - A pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres 

e responsabilidades do acionista controlador (artigos 116 e 117), mas poderá orientar 
as atividades da companhia de modo a atender ao 

interesse público que justificou a sua criação); 

Considerando que o Artigo 37 da CF/88 estabelece uma obrigatoriedade geral de 

licitar para todas as entidades da administração indireta ou descentralizada, sem 

exceção, quando lido isoladamente; 

Considerando que nenhuma disposição normativa tem vida fora do contexto em que 

está necessariamente inserida, e que o universo normativo não é um conjunto 

desordenado de prescrições, mas, sim, um sistema, organizado, articulado e 

hierarquizado, no qual as contratações são apenas aparentes;  

Considerando ainda que, em confronto com o disposto no Artigo 173 da CF/88 (em 

sua redação original) o Artigo 37 apenas estabelece uma regra geral, que não é 
absoluta, pois encontra exceção exatamente na disciplina jurídica 

constitucionalmente estabelecida para as empresas estatais exploradoras da atividade 

econômica, as quais devem atuar em regime de competição, ao lado dos particulares, 

em relação aos quais não pode ter nem privilégios nem desvantagens, salvo aqueles 

decorrentes dos fins sociais que determinam sua criação. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, 

Parágrafo único; 48 e Parágrafo único; ambos da Lei n.º 8.443/92, c/c os arts. 228 e 

233 do RITCU, em: 

8.1 - conhecer do presente Pedido de Reexame interposto pelos Responsáveis acima 

indicados (item 3, supra), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 

8.2 - tornar insubsistente o Acórdão recorrido n.º 240/97-TCU-Plenário; 
8.3 - dar nova redação à Decisão n.º 414/94-TCU-Plenário, para excluir a 

obrigatoriedade de a PETROBRÁS Distribuidora - BR, realizar processo licitatório 

para as contratações de transportes que sejam atividade-fim da empresa, como a de 

transporte de produtos, permanecendo esta obrigatoriedade para as atividades-meio; 

e 

8.4 - dar conhecimento à PETROBRÁS Distribuidora - BR, e à Petróleo Brasileiro 

S/A - PETROBRÁS, da deliberação ora proferida, mediante a remessa de cópia do 

Relatório/Voto que a fundamentaram.16 (grifo nosso) 

 

Em conformidade com as considerações na decisão supra, quanto às sociedades de 

economia mista e empresas públicas, enquanto exploradoras de atividade econômica, vê-se a 

                                                
16BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 121. Diário Oficial de União. Brasília, 1998. 
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não aplicação absoluta do princípio de observância ao certame licitatório. A regra geral, neste 

caso, é afastada. 

Contudo, hoje o entendimento do referido órgão encontra-se modificado e 

sedimentado na necessidade de observação de um procedimento licitatório para as empresas 

estatais, mesmo que exploradoras de atividade econômica. Pouco mais de uma década após 

decidir pela possibilidade de ausência do certame, o Tribunal de Contas vem apresentando 

sustentações mais rigorosas, como a do acórdão a seguir: 

 

Até que seja editada lei dispondo sobre licitações e contratos das empresas estatais e 

sociedades de economia mista, em atenção ao art. artigo 173, § 1o, inciso III, da 

Constituição Federal, devem estas observar os preceitos da Lei nº 8.666/1993 e os 

princípios e regras da Administração Pública.17  

 

Destarte, observa-se a tendência doutrinária e jurisprudencial de realização do 

certame sempre que a Administração Pública pretenda contratar com particulares, ainda que 

sejam aquisições relacionadas com a atividade-fim de empresas estatais exploradoras de 

atividade econômica, reservando apenas aos contratos entre particulares a não observância do 

certame.  

O caráter obrigatório também traz consigo deveres quanto à persecução do 

procedimento já iniciado, quando vincula os possíveis contratos administrativos vindouros 

aos termos do procedimento licitatório, mais especificadamente aos termos editalícios, como 

predileciona Diogo de Figueiredo Moreira Neto, pois “a obrigatoriedade da licitação, nos 

casos em que seja indispensável, também obstará a renovação de contrato administrativo, pois 

impedirá a Administração de buscar no mercado melhores contratantes”.
18

  

Visando à compreensão do tema de maneira sistemática, cabe o estudo dos 

tópicos seguintes, por se tratarem da base conceitual e do delinear histórico e evolutivo dos 

procedimentos licitatórios. 

2.1.1 Conceito 

Tratar de licitação envolve, primordialmente, conceituá-la, visto que sua 

definição, por si só, confere ao procedimento o rigor necessário àqueles que utilizam deste 

mecanismo para contratar, seja o administrador, seja o particular licitante. Nas palavras de 

                                                
17BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1732. Diário Oficial da União. Brasília, 2009. 
18

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: Parte intridutória, parte geral e 

parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  
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José dos Santos, observa-se o conceito quando da compreensão de um procedimento 

administrativo vinculado. Vejamos: 

 

[…] podemos conceituar a licitação como 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 científico.19 (grifo nosso) 

  

Ao reportar-se à licitação como procedimento, infere-se a existência de uma 

sequência ordenada de atos e formalidades que têm como finalidade a persecução do objetivo 

final de contratar, entre os participantes habilitados e qualificados, a melhor proposta aos fins 

que a Administração procura alcançar, inevitavelmente fins respaldados no interesse público. 

Muito embora já pré-determinada como procedimento, cabe a oportuna 

qualificação da licitação como também vinculada, tendo em vista não haver 

discricionariedade, compreendida como margem de opção do administrador, para a escolha 

desta proposta mais vantajosa. Não obstante haja modalidades de licitação com menor ou 

maior rigor, de acordo com os montantes ou os participantes envolvidos, e como exemplo 

citamos as regras flexibilizadas e facilitadoras para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, o certame licitatório continua obediente às formalidades instituídas pela lei, seja com 

maior ou menor nível de formalidade. 

Com conceito diverso, Celso Antônio Bandeira coaduna os elementos 

participantes, vínculo patrimonial e proposta mais interessante à Administração.
20

 

Veja-se a definição do autor mencionado: 

 

Licitação - em suma síntese - é um certame que as entidades governamentais devem 

promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar 

determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais 

vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser travada 
isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 

cumprimento das obrigações que se propõem assumir.21 

 

 

Observa-se que a competição travada apenas intenta a criação de um cenário no 

qual possam ser avaliadas as distintas propostas e obtida aquela mais vantajosa ao ente 

público licitante. A doutrinadora Di Pietro, por sua vez, colabora com a formação conceitual 

da licitação, pois evidencia mais um ponto primordial dos certames, responsável desde a 

                                                
19CARVALHO FILHO, op. cit., p. 329 . 
20MELLO, op. cit., p. 532. 
21MELLO, loc. cit. 
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descrição do objeto licitado e das condições que os participantes devem atender até requisitos 

processuais, como prazos a serem observados.
22

  

Assim, Di Pietro afirma que  

 

(...) o atendimento à convocação implica a aceitação dessas condições por parte dos 

interessados. Daí a afirmação segundo a qual o edital é a lei da licitação e, em 

consequência, a lei do contrato. Nem a Administração pode alterar as condições, 

nem o particular pode apresentar propostas ou documentação em desacordo com o 

exigido no ato de convocação, sob pena de desclassificação ou inabilitação, 

respectivamente.23 

 

Consoante o entendimento do Tribunal de Contas da União, a definição 

apresentada por Di Pietro atenta, da mesma forma, para a o respeito e a vinculação ao edital. 

O edital, ou carta-convite, encontra-se como o substrato da licitação o qual define todos os 

direcionamentos que deverão observar as partes contratantes, seja a Administração Pública, 

sejam os licitantes participantes, pois "Licitação é procedimento administrativo formal em que 

a Administração Pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio (edital 

ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens 

e serviços."24  

A expressão que nomeia o referido procedimento, conforme Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto, seria de uma abrangência reduzida, carente do alcance das demais fases de um 

procedimento tão complexo como o que é o certame licitatório.
25

 Dirley da Cunha Júnior 

também acompanha a conceituação lançada por José dos Santos, adicionando um importante 

item caracterizador do procedimento, incluído a partir da Lei nº 12.462 de 2011 que 

regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações, qual seja o desenvolvimento nacional 

sustentável. Destaca-se: 

 

Ademais, por força da recente Lei na 12.349, de 15 de dezembro de 2010, 
decorrente da conversão da Medida Provisória na 495, de 19 de julho de 2010, a 

Licitação também se destina a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.26 

 

Discussão interessante, levantada por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, 

quando afirmam que "Licitação traz ínsita a ideia de disputa isonômica [...]"
27

, orbita em 

                                                
22DI PIETRO, op. cit., p. 374. 
23

DI PIETRO, loc. cit. 
24TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LICITAÇÕES E CONTRATOS: Orientações e Jurisprudência 

do TCU. Brasília: TCU, Secretaria-geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e 

Publicações, 2010. 
25MOREIRA NETO, op. cit., p. 293. 
26CUNHA JÚNIOR, op. cit., p. 461. 
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torno da isonomia entre os partipantes. Tal isonomia não seria absoluta, já que dentro de um 

certame há certas vantagens legais auferidas a determinados licitantes, como microempresas e 

empresas de pequeno porte, ou mesmo a produtos e serviços nacionais em detrimento 

daqueles fabricados ou ofertados por mão de obra estrangeira. Destarte, a referida isonomia 

estaria presente de maneira plena apenas quando o universo de concorrentes fosse preenchido 

por licitantes em iguais condições e modelos societários. 

De maneira semelhante, Fernanda Marinela apresenta o conceito que melhor lhe 

define o procedimento, quando afirma que  

 

A licitação tem como finalidade viabilizar a melhor contratação possível para o 
Poder Público, além de permitir que qualquer um que preencha os requisitos legais 

tenha a possibilidade de contratar, representando o exercício do princípio da 

isonomia e da impessoalidade.28 

 

Por fim, há que se apresentar as palavras de Marçal Justen Filho, tendo em vista 

que este dedica em sua obra uma definição completa e trabalha cada uma das características 

de maneira específica, como a seguir exposta: 

 

A licitação é um procedimento administrativo disiplinado por lei e por um ato 

administrativo prévio, que determina critérios objetivos visando a seleção da 

proposta de contratação mais vantajosa e apromoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão 

dotado de competência específica.29 

 

Após colacionar as definições no tocante ao conceito cabível para os certames 

licitatórios, tomando como base as normas constitucionais e específicas sobre a matéria, 

entende-se como relevante a discussão sobre o desenvolvimento histórico do tema, de maneira 

a construir o que atualmente se entende por licitação e as modificações graduais que o 

instituto vem se deparando. 

2.1.2 Histórico 

O instituto da licitação é recente no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em 

vista que apenas com a Constituição de 1967, iniciou-se discussões a respeito do tema. 

                                                                                                                                                   
27ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 23. ed. São Paulo: 

Método, 2015.  
28MARINELA, op. cit., p. 526. 
29JUSTEN FILHO, op. cit., p. 495. 
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Segundo Di Pietro, anteriormente à presente Constituição, havia certa divergência quanto à 

competência de legislar sobre a matéria.
30

 

A primeira vertente compreendia que as licitações estariam incluídas como 

matéria de Direito Financeiro, enquanto a segunda defendia sua inclusão no Direito 

Administrativo. A depender de como fosse enquadrada, distinta seria a competência para 

legislar, ora exclusiva da União, ora também das unidades federativas.
31

  

De maneira bastante elucidativa, continua esclarecendo sobre o tema Di Pietro: 

 

Na Constituição de 1967,  não havia norma expressa definindo a competência para 

legislar sobre licitação, o que deu margem à formação de duas correntes 

doutrinárias: uma e ntendendo que licitação é matéria de direito financeiro, a 

respeito da qual cabe à União estabelecer normas gerais e, aos Estados, as normas 

supletivas (art. 8º, XVII, c e § 2º) ; e outra vendo a licitação como matéria de direito 

administrativo, de competência legislativa de cada uma das unidades da federação.32  

 

A inclusão da matéria no Direito Financeiro poder-se-ia considerar razoável, 

tendo em vista que, durante quase meio século, esta permaneceu esboçada no Código de 

Contabilidade, aproximando-a, por interpretação sistemática, do âmbito financeiro.  

A Constituição de 1988 objetivou a questão quando estabeleceu competência 

legislativa da União para normas gerais sobre a matéria
33

, enquanto permitiu aos estados-

membros, municípios e Distrito Federal a criação de leis específicas, conforme suas 

necessidades, de acordo com o dispositivo constitucional que se segue: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

 

(...) 

 

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as 

empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 

 

Estudiosos no tema, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo adiantam esta 

discussão quando afimam que "A rigor, a própria União pode editar normas específicas sobre 

licitações públicas e contratos administrativos, caso em que tais normas obrigarão apenas a 

ela mesma (serão meras normas federais de direito administrativo, sem caráter nacional)."
34

  

                                                
30DI PIETRO, op. cit., p. 374. 
31DI PIETRO, loc. cit. 
32DI PIETRO, loc. cit. 
33MELLO, op. cit., p. 535. 
34ALEXANDRINO; PAULO, op. cit., p. 632. 
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De maneira bastante clara, Moreira Neto sintetiza a dupla competência legislativa 

da União em matéria de licitações e contratos administrativos. Ressalta-se: 

 

[...] a União tanto legisla especificamente, esgotando as hipóteses, quando regula as 

licitações no âmbito federal, quanto legisla genericamente, vedada de descer à 

edição de regras específicas, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, para 
não lhes invadir as respectivas reservas de competência constitucional, para 

regrarem as respectivas licitações.35 

 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a 

inconstitucionalidade de leis de alcance apenas federal, quando estas intentam abranger 

situações de âmbito nacional, impondo aos demais entes obediência aos ditames legais 

editados.
36

 Conforme explicita Fernanda Marinela: 

 

No julgamento da ADI 927-3, o STF, em sede de cautelar, reconhece que a União 

extrapola a sua competência para legislar sobre normas gerais, definindo, também, 

normas específicas. Nesse caso, a Corte reconhece que certos dispositivos definem 
normas específicas e, por isso, só são aplicáveis à própria União, representando 

somente uma lei de âmbito federal, e não nacional, podendo os demais entes 

também legislar sobre o assunto. Sendo assim, a decisão reconheceu a 

constitucionalidade dos dispositivos, se interpretados conforme a Constituição. 

Dessa forma, eles são constitucionais para a União enquanto norma específica e são 

inconstitucionais para os demais entes, que também gozam dessa competência 

legislativa.37 

 

Destarte, aos demais entes federativos permite-se a edição de leis sobre licitações, 

sob a condição de não afrontarem o disposto em leis gerais, editadas pela União. Diz-se haver 

uma expressa divisão de competência legislativa entre tais entes a qual auxiliou, inclusive, na 

determinação dos procedimentos licitatórios como matéria de Direito administrativo.  

Dessa maneira, encerrou-se a discussão sobre o certame ser compreendido como 

matéria de Direito Financeiro, segundo a explanação de Celso Antônio: 

 

Com efeito, o tema e estritamente de Direito Administrativo, dizendo, pois, com um 

campo de competencia próprio das várias pessoas referidas, pelo que cada qual 

legislará para si própria em sua esfera específica. Sem embargo, todas devem 

acatamento às "normas gerais"  legislativamente produzidas com alcance nacional, 
conforme supra anotado.38 

 

                                                
35MOREIRA NETO, op. cit., p. 297. 
36MARINELA, op.cit., p. 529. 
37MARINELA, loc. cit. 
38MELLO, op. cit., p. 535. 
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Na esfera federal, tem-se a Lei nº 8.666 de 1993 como responsável pela 

regulamentação geral dos certames e contratos administrativos, de observação obrigatória por 

todos os entes, conforme letras debutantes da norma. Segue in verbis: 

  

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 39(grifo 

nosso) 
 

Vale a ressalva da dupla identidade desta norma, porquanto norma geral de 

aplicação por todos os entes federativos, como também norma específica no âmbito federal.
40

  

Contudo, fez-se imprescindível a edição de normas outras capazes de abranger 

toda a extensa e detalhada matéria, fato este consumado com a entrada em vigor da Lei nº 

8.987 de 1995, responsável pela regulamentação das concessões e permissões dos serviços e 

das obras públicas, da Lei nº 10.520 de 2002, sobre a modalidade de pregão eletrônico, e da 

Lei nº 11.079 de 2004, sobre as parcerias público-privadas, mais comumente denominadas 

PPPs.  

Cabe sustentar a relavância da lei que estabeleceu a modalidade pregão, quando 

esta trouxe o início da flexibilização do procedimento licitatório inserido no perfil de novo 

constitucionalismo, fato este, inclusive, o qual axiliou nos atuais entendimentos do Tribunal 

de Contas da União. Gradativamente, tem-se a licitação verde como diretiva observada pelo 

Poder público.  

Justamente por serem normas gerais, tais leis não esgotam o conteúdo normativo, 

cabendo, portanto, complementação através de leis específicas, conforme leciona Celso 

Antônio Bandeira de Mello: 

 

Segue-se que não serão categorizáveis como disposições veiculadoras de normas 

gerais as que exaurem o assunto nelas versado, dispensando regramento sucessivo. É 

claro, entretanto, que o dispositivo que formula princípios ou simples critérios não 

perde o caráter de norma geral pelo fato de esgotar os princípios ou critérios 

                                                
39BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta O Art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, 

Institui Normas Para Licitações e Contratos da Administração Pública e Dá Outras Providências. Brasília, 22 

jun. 1993. 
40MOREIRA NETO, op. cit., p. 297. 
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aplicáveis, visto que nem uns, nem outros, trazem consigo exaustão da disciplina da 

matéria ao qual se aplicam [...]41 

 

Além do fato de não esgotarem o conteúdo normativo, características, tais como a 

aplicação análoga da norma apesar das diferenças entre as regiões do país e a proteção dos 

interesses nacionais, são consideradas como intrínsecas em normas gerais
42

, não sendo 

diferente do observado na Lei nº 8.666 de 1993. 

A complementação permitida de leis federais por leis estaduais ou municipais que 

especifiquem a matéria reforça e colabora com o zelo devido às questões ambientais que 

porventura se encontrem relacionados com o objeto de um certame licitatório. Nesse sentido, 

o Ministro Ayes Britto já se pronunciou sobre a relevância da suplementação por meio de leis 

estaduais de temas como a proteção ao meio ambiente, segundo trecho do seu voto proferido 

na seguinte ação direita de inconstitucionalidade: 

 

[...] De maneira que, retomando o discurso do Min. Joaquim Barbosa, a norma 

estadual, no caso, cumpre muito mais a CF nesse plano da proteção à saúde ou de 

evitar riscos à saúde da população em geral, dos trabalhadores em particular e do 

meio ambiente. A legislação estadual está muito mais próxima dos desígnios 

constitucionais, e, portanto, realiza  melhor esse sumo princípio de eficacidade 

máxima da Constituição em matéria de direitos fundamentais, e muito mais 

proóxima da OIT, também, do que a legislação federal.43 

 

Portanto, infere-se que o requisito básico de procedimento licitatório para os entes 

da Administração Pública Direta e Indireta e as entidades que recebem verba pública 

encontra-se vinculado não apenas por expressa determinação constitucional, a qual permanece 

em um nível maior de abstração, mas também por normas gerais, tais como a Lei nº 8.666 de 

1993, e por normas específicas que podem ser editadas pelos estados, municípios e distrito 

federal, atualmente inseridas no contexto do novo constitucionalismo. Todo esse tratamento 

legislativo ofertado ao tema visa a uma maior segurança jurídica capaz de regulamentar o 

trato com o dinheiro público nos momentos de aquisição de bens e serviços. 

 

2.2 Do direito a um ambiente ecologicamente equilibrado segundo a Constituição 

Federal de 1988 

 

                                                
41MELLO, op. cit., p. 539. 
42Id., 2013, p. 540. 
43ADI 3.937-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, voto do Min. Ayres Britto, julgamento em 4-6-2008, Plenário, DJE 

de 10-10-2008. 
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Os avanços legislativos observados nos últimos anos, referentes à modernização e 

sustentabilidade dos procedimentos licitatórios, apresentam como âncora dispositivos 

constitucionais presentes em diferentes capítulos da Constituição. Inicialmente, o art. 3º, 

inciso II, apresenta como objetivo fundamental da República a garantia do desenvolvimento 

nacional.
44

 Como sustentado por parte da doutrina, é com a sustentabilidade, buscada quando 

a Administração contrata com particulares cujas propostas nos certames vão ao encontro 

dessa premissa, que atualmente se garante o direito a um ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

O Supremo Tribunal Federal, demonstrando que as preocupações ambientais estão 

presentes desde as últimas décadas, entendeu por bem que o direito ao meio ambiente deve 

ser compreendido como um direito coletivo, importante elo para a efetivação dos direitos 

humanos. Ressalta-se: 

 

O direito à integridade do meio ambiente - tópico direito de terceira geração - 
constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo 

de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, 

não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido 

verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos 

de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades 

clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de 

segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identifica com as 

liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os 

direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 

atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 

solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, 

enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 

inexauribilidade.45  

 

O art. 23, inciso VI, define como competência comum dos entes da federação a 

proteção ao meio ambiente. O art. 24, inciso VI, estabelece a competência legislativa 

concorrente da União, Estados e Distrito Federal para normas sobre proteção ambiental. Já no 

art. 170, inciso VI, incluído no título denominado Da Ordem Econômica e Financeira, o 

legislador constituinte soube garantir a coexistência do sistema econômico ao qual se encontra 

inserido o país, sem, contudo, deixar de observar à defesa do meio ambiente.  

Nesse sentido, colaciona-se enunciado do Supremo em julgamento de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade: 

                                                
44ALEXANDRINO; PAULO, op. cit., p. 636. 
45MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30- 10-1995, Plenário, DJ de 17-11-1995. 
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A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios 
destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio 

ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar 

dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver 

presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a 

rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a 

‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e 

abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio 

ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os 

instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam 

viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as propriedades 
e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento 

da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar 

graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto 

físico ou natural.46(grifo nosso)  

O art. 186, inciso II atenta para um importante tema, qual seja a função social da 

propriedade rural relacionada à preservação ambiental. Muito embora não seja o tema 

principal deste trabalho acadêmico, o direito de propriedade possui uma intercessão curiosa 

com a observação da responsabilidade ambiental dos licitantes, pois sofreu, da maneira 

aproximada, as recentes intervenções legais.  

O instituto da propriedade no ordenamento jurídico brasileiro encontra-se atrelado 

à ideia de função social, enquanto os indivíduos diretamente relacionados devem atender a 

exigências por se encontrarem imersos em um contexto socioambiental.  

O constituinte impôs uma função ambiental autônoma, além da preexistente 

função social da propriedade. Atualmente, este instituto deve ser analisado também pelo 

prisma socioambiental, conforme lecionam Germana Parente Neiva Belchior e João Luis 

Nogueira Matias: 

 

O princípio da função sócio-ambiental da propriedade tem uma dupla dimensão. Ao 

impor que o proprietário não pode prejudicar terceiros e qualidade ambiental, 

visualizase o aspecto negativo. Com o viés positivo, a função social e ambiental 
garante que a propriedade seja efetivamente exercida para beneficiar a coletividade e 

o meio ambiente equilibrado. (...) A nova perspectiva da função social e ambiental 

deve ser rediscutida para atender ao novel paradigma do Estado de Direito 

Ambiental, ao permitir, portanto, que o proprietário tenha obrigações positivas, no 

exercício do seu direito, para que a sua propriedade esteja em consonância com o 

modelo do desenvolvimento sustentável.47 

 

Como debutante de um capítulo constitucional dedicado exclusivamente ao meio 

ambiente e sua regulamentação, o art. 225 da CR vem expressamente definir e garantir o 

                                                
46ADI 3.540-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 1-9-2005, Plenário, DJ de 3-2-2006. 
47BELCHIOR, Germana Parente Neiva; MATIAS, João Luis Nogueira. A Função Ambiental da Propriedade. 

In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 17., 2008, Brasília. Anais... p. 1561 - 1580. 
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direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos. Segue in verbis o caput do 

presente dispositivo: 

 

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 gerações.48 

 

Reconhece-se um direito-dever quando da leitura do dispositivo supracitado, 

tendo em vista que, para usufruir de um meio ambiente preservado, necessita-se de ações 

conjuntas da sociedade e do Estado, ambos como protagonistas nessa defesa essencial ao bem 

estar comum. No mesmo sentido, o constitucionalista José Afonso da Silva leciona: 

 

A Constituição define o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de 

todos e lhe dá a natureza de 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 fuuturas gerações. (...) A Constituição, 
além desses meios de atuação do Poder Público, impõe condutas preservacioanistas 

a quantos possam direta ou indiretamente gerar danos ao meio ambiente.49 (grifo 

nosso) 

 

O dever de promoção e manutenção de políticas públicas sustentáveis constitui-se 

como obrigação solidária, entre Estado e sociedade. Deste pressuposto, pode-se concluir, de 

um lado, pela aplicação de medidas que levem em consideração as necessidades ambientais, 

principalmente durante os processos de escolha dos particulares que contratarão com a 

Administração. Por outro lado, cabe aos licitantes concorrentes oferecer objetos de contrato os 

quais se adequem aos padrões atuais de sustentabilidade. 

Em proveitosa fundamentação, a Ministra do Supremo Cármen Lúcia atentou para 

os reclames socioambientais, em consonância com os ditames da Constituição: 

 

O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em 

arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Presidente da 
República, e declarou inconstitucionais, com efeitos ex tunc, as interpretações, 

incluídas as judicialmente acolhidas, que permitiram ou permitem a importação de 

pneus usados de qualquer espécie, aí insertos os remoldados. Ficaram ressalvados os 

provimentos judiciais transitados em julgado, com teor já executado e objeto 

completamente exaurido (...)." (ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 

24-6-2009, Plenário, Informativo 552). "A relatora, ao iniciar o exame de mérito, 

salientou que, na espécie em causa, se poria, de um lado, a proteção aos preceitos 

fundamentais relativos ao direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, cujo descumprimento estaria a ocorrer por decisões judiciais 

conflitantes; e, de outro, o desenvolvimento econômico sustentável, no qual se 

                                                
48 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - 1988. 
49SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo552.htm
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abrigaria, na compreensão de alguns, a importação de pneus usados para o seu 

aproveitamento como matéria-prima, utilizada por várias empresas que gerariam 

empregos diretos e indiretos. (...) Na sequência, a Min. Cármen Lúcia deixou 

consignado histórico sobre a utilização do pneu e estudos sobre os procedimentos de 

sua reciclagem, que demonstraram as graves consequências geradas por estes na 

saúde das populações e nas condições ambientais, em absoluto desatendimento às 

diretrizes constitucionais que se voltam exatamente ao contrário, ou seja, ao direito à 

saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Asseverou que, se há mais 

benefícios financeiros no aproveitamento de resíduos na produção do asfalto 

borracha ou na indústria cimenteira, haveria de se ter em conta que o preço industrial 

a menor não poderia se converter em preço social a maior, a ser pago com a saúde 
das pessoas e com a contaminação do meio ambiente. Fez ampla consideração sobre 

o direito ao meio ambiente – salientando a observância do princípio da precaução 

pelas medidas impostas nas normas brasileiras apontadas como descumpridas pelas 

decisões ora impugnadas –, e o direito à saúde. (...) A relatora, tendo em conta o que 

exposto e, dentre outros, a dificuldade na decomposição dos elementos que 

compõem o pneu e de seu armazenamento, os problemas que advém com sua 

incineração, o alto índice de propagação de doenças, como a dengue, decorrente do 

acúmulo de pneus descartados ou armazenados a céu aberto, o aumento do passivo 

ambiental – principalmente em face do fato de que os pneus usados importados têm 

taxa de aproveitamento para fins de recauchutagem de apenas 40%, constituindo o 

resto matéria inservível, ou seja, lixo ambiental –, considerou demonstrado o risco 
da segurança interna, compreendida não somente nas agressões ao meio ambiente 

que podem ocorrer, mas também à saúde pública, e inviável, por conseguinte, a 

importação de pneus usados. (...) Concluiu que, apesar da complexidade dos 

interesses e dos direitos envolvidos, a ponderação dos princípios constitucionais 

revelaria que as decisões que autorizaram a importação de pneus usados ou 

remoldados teriam afrontado os preceitos constitucionais da saúde e do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e, especificamente, os princípios que se 

expressam nos arts. 170, I e VI, e seu parágrafo único, 196 e 225, todos da 

CF.50(grifo nosso) 

 

Infere-se, portanto, que os dispositivos mencionados servem de base para toda a 

legislação recente que busca a proteção do meio ambiente nos procedimentos licitatórios, 

criando-se uma proteção legislativa a qual dificulta que a verba pública seja gasta com 

aquisições indiferentes aos reclames socioambientais.  

Destarte, o documento elaborado pela Secretaria da Administração do Estado da 

Bahia – Saeb, intitulado "Compras Públicas Sustentáveis:uma abordagem prática", felizmente 

compila tais dispositivos da Constituição e sua interação com as exigências do edital de um 

certame, conforme se segue: 

 

Um edital bem elaborado, contendo as justificativas adequadas, atenderá às 

necessidades legais e, adicionalmente, fará com que o Estado dê o exemplo, 

incentivando o cumprimento da legislação ambiental, trabalhista, previdenciária, e 

da própria Constituição Federal de 1988 (C.F/1988). A proteção ao meio ambiente 

(art. nº 225) é uma das diretrizes previstas pela C.F/1988 impostas como dever à 

União e Estados (art. nº 23) e a todos aqueles que exercem atividade econômica (art. 

                                                
50ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 11-3-2009, Plenário, Informativo 538. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo538.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo538.htm
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nº 170). Sendo a Constituição Federal a norma superior a todas as demais leis do 

País, seguir suas diretrizes atende ao princípio da legalidade.51 

 

Com aplicação inovadora em um modelo recente de licitação, o Regime 

Diferenciado de Contratações consegue assegurar a observância de grande parte dessa nova 

legislação imposta, como se verá no tópico a seguir.  

 

 

2.3 Do Regime Diferenciado de Contratações 

 

 

Sobre o Regime Diferenciado de Contratação - RDC, instituído pela Lei Federal 

nº 12.462 de 2011, fruto de conversão da Medida Provisória nº 527 de 2011, muito embora 

sua elaboração tenha sido pensada em prol das obras e dos serviços de engenharia referentes 

aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, às Copas Fifa de Confederação de 2013 e do 

Mundo de 2014, aos aeroportos das capitais dos Estados próximas às cidades sedes dos 

eventos supramencionados, ao Programa de Aceleração do Crescimento -    PAC, ao Sistema 

Único de Saúde - SUS e aos estabelecimentos penais e unidades de atendimento 

socioeducativo, observou-se que a expressa atenção às questões ambientais do procedimento e 

das futuras empresas contratadas harmoniza-se perfeitamente com os apelos sociais e com a 

Constituição.  

Desde sua criação como modelo de certame licitatório, houve uma crescente 

aplicação em aquisições as quais não envolviam as circunstâncias mencionadas 

expressamente nesta lei. Como explana Marçal Justen Filho, 

 

Diversos diplomas legais determinaram a aplicabilidade do RDC para contratações 

específicas. Podem ser referidas as hipóteses de obras e serviços no âmbito do 

Programa Nacional de Drenagem Portuária e Hidroviária e de concessão de porto 

organizado e de arrendamento de terminais portuários (Lei 12.815/2013), de obras e 

serviços de engenharia e técnicos especializados pela Secretaria de Aviação Civil 

(Lei 12.833/2013) e casos especiais a cargo do Banco do Brasil (Lei 12.873/2013). 

Existe uma tendência à contínua expansão da utilização do RDC.52 

 

Além de um procedimento mais célere, pois apresenta inversão entre a fase de  

análise de documentação e habilitação e a de julgamento das propostas, e isto porque o 

modelo foi desenvolvido para licitar grandes obras que aconteceriam em um prazo futuro 

                                                
51SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - Saeb. Compras Públicas 

Sustentáveis:uma abordagem prática. Salvador: Iclei – Brasil, v. 1, n. 1, 2012.  
 

 
52JUSTEN FILHO, op. cit., p. 500. 
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curto, a aplicabilidade do critério ambiental neste recente modelo de certame acontece através 

da verificação da correlata responsabilidade dos concorrentes, enquanto elemento capaz de 

eliminar do certame aqueles participantes que não apresentarem condições favoráveis à boa 

manutenção do meio ambiente.  

Segundo Carlos Ari Sundfeld, atualmente vive-se uma era de licitações eficientes 

que encontra no modelo de RDC seu ápice de aplicabilidade. Muito embora não seja um 

modelo ausente de falhas, mostra-se como instrumento legal de combate contra uma 

legislação geral menos protetiva e que favorece, através de suas lacunas, empreiteiras 

emergentes que logram em obter vantagens nos certames.
53

  

Desse modo, auxilia, inclusive, no combate aos participantes de má-fé 

interessados a retirar da disputa aqueles que se melhor adequam, por suas propostas, nas 

condições editalícias e os superfaturamentos contratuais, como apontado em documento do 

Núcleo de Estudos e Pesquisa do Senado: 

 

O julgamento das propostas previamente à habilitação, aplicável atualmente apenas 

à modalidade pregão, tem produzido excelentes resultados para a Administração.  

Ele redunda em economia de tempo e de recursos, além de desarticular estratégias 

protelatórias de licitantes mal intencionados, que se valem de todos os recursos para 
excluir do certame, ainda na fase de habilitação, concorrentes capazes de apresentar 

propostas mais vantajosas para a Administração, inclusive pela via judicial. 

 

(...) 

 

É muito menos provável a celebração de contratos com preços excessivos quando o 

certame se processa com inversão de fases. Os dados relativos às licitações na 

modalidade pregão, que comprovam o barateamento dos contratos delas resultantes, 

falam por si. Já os contratos originados de licitações promovidas nas modalidades 

tradicionais, nas quais não há inversão de fases, têm apresentado um elevado 

número de irregularidades, dentre as quais superfaturamento e sobrepreço.54 

 

O desenvolvimento da lei do Regime Diferenciado de Contratações foi feliz em 

prever alguns dispositivos que expressamente apontam para a observância de critérios 

ambientais, em conformidade com a nota de Lucivanda Serpa Gomes: 

 

O RDC no Brasil consolida os aspectos abordados na investigação, porquanto 

introduz, no âmbito das contratações públicas, importantes regramentos acerca da 

sustentabilidade ambiental, em pelo menos quatro ocasiões:136 O art. 4º reforça a 
ideia da busca da maior vantagem para a Administração Pública, considerando os 

custos e benefícios de natureza econômica social e ambiental, sem descurar da 

questão do desfazimento de bens e resíduos; No art. 7º do diploma há clara 

preocupação com a melhoria da qualidade dos bens adquiridos pelo Poder Público, 

                                                
53SUNDFELD, Carlos Ari. Prefácio.  op. cit. 
54REZENDE, Renato Monteiro de. O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES 

PÚBLICAS: comentários à Lei nº 12.462, de 2011. 100. ed. Brasília: Senado Federal, 2011. 
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possibilitando a exigência de certificação da qualidade do produto no seu aspecto 

ambiental; O art. 14, traz expressamente a inclusão de requisitos ambientais a serem 

cumpridos na fase de habilitação, momento em que os participantes apresentam as 

certidões e documentos que comprovam que estão aptas a execução do objeto da 

licitação; e no art. 19, ao disciplinar o julgamento das propostas pelo critério menor 

preço ou maior desconto, o legislador cuidou de incluir entre os fatores que 

compõem os custos indiretos, a depreciação e o impacto ambiental.55 

 

Segundo o artigo 4
o
, inciso III, da Lei 12.462 de 2011, responsável pela 

caracterização desse regime licitatório, a diretriz a seguir transcrita não exclui o caráter 

competitivo do certame em prol da opção mais vantajosa, bem como não vincula a observação 

dos aspectos ambientais a qualquer custo, pois deve ser buscado também o alcance da máxima 

eficiência do bem ou serviço licitado, conforme inciso V do suprecitado artigo. Ressalta-se: 

 

Art. 4o Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes 

diretrizes: 

 

(...) 

 

III - busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e 

benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive 

os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de 

depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;  

 

(...) 

 
V - utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos constantes das propostas 

oferecidas pelos licitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas 

existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra, 

desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do respectivo objeto 

e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação;56 (grifo 

nosso) 

 

Destarte, as inovações no tocante às preocupações socioambientais trazidas pelo 

RDC abrangem as normas de compensação ambiental e o impacto negativo de obras ou 

atividades potencialmente causadoras desses danos, como se pode observar pela transcrição 

do §1º do art. 4º: 

 

                                                
55

GOMES, Lucivanda Serpa, op. cit., p. 148. 
56BRASIL. Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011. Institui O Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

- Rdc; Altera A Lei no 10.683, de 28 de Maio de 2003, Que Dispõe Sobre A Organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, A Legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (anac) e A Legislação da 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (infraero); Cria A Secretaria de Aviação Civil, 

Cargos de Ministro de Estado, Cargos em Comissão e Cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; Autoriza 

A Contratação de Controladores de Tráfego Aéreo Temporários; Altera As Leis nos 11.182, de 27 de 

Setembro de 2005, 5.862, de 12 de Dezembro de 1972, 8.399, de 7 de Janeiro de 1992, 11.526, de 4 de 

Outubro de 2007, 11.458, de 19 de Março de 2007, e 12.350, de 20 de Dezembro de 2010, e A Medida 

Provisória no 2.185-35, de 24 de Agosto de 2001; e Revoga Dispositivos da Lei no 9.649, de 27 de Maio de 

1998.. Brasília, 10 ago. 2011. 
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§ 1o As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, 

as normas relativas à: 

 

 I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas 

obras contratadas;  

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no 

procedimento de licenciamento ambiental;  

III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, 

reduzam o consumo de energia e recursos naturais;  

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;  

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive 
por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; 

e  

VI - acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 

 Um bom planejamento estratégico financeiro da unidade gestora licitante, munida 

da modalidade RDC, e sopesamento das condições ambientais dos participantes do certame, 

sem rigorosa interpretação ao ponto de permitir a perda de eficiência do bem ou serviço  

objeto da licitação, de acordo com artigo 4
o
 , inciso V, pode ser o ideal nos dias atuais, 

conforme estudos apresentados por Romiro Ribeiro:  

 

(...) é possível preservar os ganhos e inovações trazidos pelos RDC, sem incorrer 

nos riscos e incertezas relatados neste trabalho e sem voltar ao engessamento da Lei 

nº 8.666, de 1993, se for conferida maior flexibilidade na execução do projeto 

básico, que é o instrumento de excelência oferecido pela engenharia e arquitetura 
para planejamento de obras.57 

 

O RDC apresenta um potencial a ser explorado como modalidade licitatória, a 

partir do momento que põe em perspectiva a obtenção de melhorias socioambientais, sem 

desprezar a questão econômica que envolve a aquisição e produtividade do objeto contratual. 

Constitui-se em uma diretriz essencial aos tempos atuais, onde não só objetivos econômicos 

devem ser almejados, mas encaixados com outras necessidades sociais que já encontram 

amparo constitucional e infraconstitucional.
58

  

Observa-se, portanto, pela característica de remuneração variável do modelo, uma 

espécie de bônus para o particular contratado, a possibilidade de práticas ambientalmente 

corretas, tendo em vista que a remuneração varia de acordo com critérios de 

sustentabilidade
59

, conforme art. 10º do referido dispositivo: 

 

                                                
57RIBEIRO, Romiro. Nota Técnica nº 13/2013: O CALCANHAR DE AQUILES DO REGIME 

DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES - RDC. Brasília: Câmara dos Deputados - Consultoria de Orçamento 

e Fiscalização Financeira, 2013. 
58Ibid., p. 79. 
59MARINELA, op. cit., p. 587. 
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Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser 

estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com 

base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo 

de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. 

 

Tal potencial não deve se limitar às obras e serviços de engenharia dos eventos 

mencionados no artigo 1º da Lei do RDC, tendo em vista que  é  salutar  e  promissor  

perceber  a  aplicação   estendida   a   outros   objetos   de   contrato.  Foi  o   que   aconteceu   

mais recentemente com a inclusão do inciso VI da referida lei, quanto aos estabelecimentos 

penais e unidades de atendimento socioeducativo, a partir da Medida Provisória nº 630 de 

2013.
60

 

As práticas modernizadoras incluídas nos certames apresentam finalidade de 

especificar aquilo que as normas gerais não atentaram ou, exatamente por serem gerais, 

deixaram ao critério de legislação específica.  No entanto, segundo Marçal Justen Filho, é de 

se esperar que, com o passar do tempo, leis como a do RDC sejam intituladas como gerais, de 

acordo com trecho a seguir: 

 

A Lei 12.462/2011 não revogou a Lei 8.666/93 nem a Lei 10.520/2002. Cabe à 

autoridade administrativa optar pelo RDC, se tal lhe parecer mais conveniente. O 

RDC apresenta maior flexibilidade na determinação do procedimento licitatório e se 

pode estimar que a obtenção de resultados satisfatórios por meio do RDC conduzirá, 

no futuro, à revogação das Leis 8.666/93 e 10.520/2002.61 

 

Infere-se, portanto, a importância do modelo de Regime Diferenciado de 

Contratações como precursor, no cotejo com modelos já existentes para as contratações  

públicas, da averiguação da responsabilidade ambiental dos partipantes como critério de 

seleção contido no edital. 

 

  

                                                
60

BRASIL. Medida Provisória nº 630, de 06 de janeiro de 2013. Altera A Lei no 12.462, de 4 de Agosto de 
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3 O CRITÉRIO OBJETIVO DE JULGAMENTO DE MAIOR VANTAGEM PARA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O legislador, com o fito de mitigar discricionariedades dos procedimentos 

licitatórios, estabeleceu critérios, que devem ser observados na fase de julgamento das 

propostas, para que a Administração licitante utilize parâmetros objetivos na escolha da 

proposta vencedora.  

Gradativamente, o princípio da licitação sustentável se fortalece e une-se ao 

conceito de maior vantagem para a Administração Pública, no momento da opção pela 

proposta mais adequada, renegando um passado no qual a vertente econômica dominava ao 

ponto de exclusivamente definir a interpretação de o que seria vantajoso para a 

Administração. 

Com os reclames socioambientais, observa-se uma reforma na interpretação de 

critérios já existentes, os quais permanecem com a essência da objetividade, mas também 

atentam para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.   

3.1 Dos interesses públicos primário e secundário 

A Administração Pública observa, tanto nos contratos de que faz parte, como nos 

atos administrativos que enseja, princípios como a indisponibilidade e a supremacia do 

interesse público. Resta, portanto, compreender de maneira mais aprofundada a relação entre 

o interesse público e a responsabilidade ambiental como critério de julgamento nas licitações, 

tendo como ponto de partida a nítida simbiose entre os interesses coletivos e o interesse 

público propriamente dito. 

O interesse público subdivide-se, de acordo com os ensinamentos de Celso 

Antônio, em interesse primário e secundário.
62

 O primário, também denominado interesse 

coletivo, encontra-se relacionado com as necessidades da coletividade, enquanto complexo 

formado por civis e Estado, representante da sociedade. Neste tocante, as decisões tomadas 

pelos entes da Administração buscam atender interesses objetivos e difusos. O interesse 

público secundário é restrito ao proveito da própria Administração, distante, portanto, da 

coletividade em primeiro plano e valendo-se de subjetividade no interesse, pois intimamente 

relacionado com relevância patrimonial. 

                                                
62MELLO, op. cit., p. 100. 
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Compreende-se o princípio da sustentabilidade como de interesse primário, tendo 

em vista a ligação direta com o corpo civil. Desta relação, desenvolve-se a ideia de que, se a 

Administração atua em favor das necessidades coletivas, a atenção aos mecanismos 

sustentáveis incluídos nos procedimentos licitatórios apenas reforça o instituto. 

O critério econômico no julgamento das propostas faz-se exemplo claro de 

interesse público secundário, porquanto intimamente relacionado ao aparelho estatal e seu 

patromônio. 

É certo, ainda, que a compreensão da primariedade do princípio da 

sustentabilidade possibilitou a interpretação da melhor proposta para a Administração sob um 

viés distinto daquele que apenas considerava questões eminentemente patrimoniais. A 

vantajosidade, presente na proposta mais vantajosa para a Administração Pública, tratou de 

reconhecer a imperiosidade do interesse coletivo. 

3.2 Do princípio do julgamento objetivo 

O princípio do julgamento objetivo encontra-se elencado no art. 3º da Lei nº 8.666 

de 1993, juntamente com os demais princípios, enquanto garantidores de devido 

procedimento administrativo, e expressamente definido no art. 45 da mesma lei, conforme 

transcrição: 

 

Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação 

ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, 

os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os 
fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos 

licitantes e pelos órgãos de controle. 

 

§ 1o  Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade 

concurso:   

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 

acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; 

II - a de melhor técnica; 

III - a de técnica e preço. 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso. 

 

 Os certames obedecem critérios de melhor preço, que se assemelha com o menor 

preço, de melhor técnica, de melhor técnica e preço, a junção dos dois anteriores, aplicáveis 

em cada modelo de licitação, e atualmente se observa a inclusão da maior vantagem para a 

administração pública, critérios estes que deverão constar na "motivação da decisão [que] é 
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constitucionalmente obrigatória (art. 93, X), o que, no caso, obriga a expressa remissão aos 

critérios a serem considerados no julgamento."
63

  

Objetivar os critérios de julgamento significa inviabilizar espaços para escolhas 

pessoais ou condicionadas a favorecimentos do administrador a particulares que pretendam 

contratar com a Administração. Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, embora a 

aplicação desses critérios seja louvável, objetividade absoluta apenas será possível quando 

utilizado o de menor preço: 

 

O principio do julgamento objetivo almeja, como é evidente impedir que a licitação 

seja decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou 

propósitos pessoais dos membros da comissao julgadora. Esta preocupação está 

enfatizada no art. 45 da lei. Cumpre reconhecer, entretanto, que objetividade 

absoluta só se pode garantir previamente nos certames decididos unicamente pelo 

preço. Quando entram em causa qualidade, técnica, rendimento - muitas vezes 

indispensáveis para a aferição das propostas nem sempre será possível atingir-se o 

ideal da objetividade extrema, pois, quando os bens ou serviços são fortemente 

aparentados nestes atributos, a primazia de um ou de outro depende de apreciações 

irredutíveis a um plano excludente de opiniões pessoais.64 

 

Julgamento objetivo requer distanciamento de elementos de conveniência para a 

Administração. Ainda que propostas mais convenientes, as quais muitas vezes apresentam 

melhor relação de custo-benefício aos cofres públicos, estejam competindo, deve lograr êxito 

final aquela que se enquadrou perfeitamente nas condições editalícias. A margem de escolha, 

configurada pela conveniência e oportunidade do administrador, reside até a elaboração do 

edital, restando, a partir desse momento, apenas atos vinculados aos ditames da lei que é o 

edital ou carta convite. Dessa maneira, assevera Marinela: 

 

Vale ressaltar que frente ao princípio da legalidade, e em sua decorrência, dos 

princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a 
discricionariedade do Administrador Público, no que tange às regras da licitação, se 

esgota com a elaboração do edital de convocação, uma vez publicado tal ato, o 

cumprimento de suas exigências é medida vinculada, não podendo a comissão de 

licitação modificá-las.65 

 

Não se encontra posicionamento diverso na Corte Suprema, pois já se pronunciou 

quanto à proibição de subjetivismos e interpretação extensiva na fase de julgamento das 

propostas, conforme trecho de acórdão abaixo colacionado: 

 

                                                
63MOREIRA NETO, op. cit., p. 296. 
64MELLO, op. cit., p. 547. 
65MARINELA, op. cit., p. 539. 
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A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados aos termos do edital (art. 

37, XXI, da CB/1988 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei 8.666/93), sendo-lhes vedado 

ampliar o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto.66 

 

 

Portanto, são de critérios prefixados pela Administração que se fazem os 

julgamentos que elegerão a melhor proposta, pois este princípio " é corolário do princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório."
67

  

Com ilustração bastante pertinente, Gustavo Mello Knoplock apresenta a seguinte 

situação hipotética: 

 

Assim, se a Administração pretende adquirir um determinado equipamento pelo 

critério do menor preço, para o qual o instrumento convocatório tenha exigido 

garantia mínima de 1 ano, tendo sido a proposta da empresa A de R$ 10.000,00 com 
garantia de 1 ano e a proposta da empresa B de R$ 10.001,00 com garantia de cinco 

anos, deverá ser vencedora a empresa A, que ofereceu o menor preço, por não caber 

ao julgador a análise subjetiva da conveniência ou não de estender-se a garantia por 

mais 4 anos ao preço de R$ 1,00. Tal “vantagem” oferecida na proposta deverá ser 

simplesmente desconsiderada.68  

 

Sendo assim, em decorrência do princípio da legalidade, aplica-se sem 

prequestionamentos o julgamento objetivo e observa-se o nascimento do critério de maior 

vantagem para a Administração Pública aliado às licitações sustentáveis. 

3.3 Da ressignificação da proposta mais vantajosa para a Administração 

Timidamente, um novo critério objetivo tem sido aplicado, dada a nova 

disposição do modelo de RDC, que introduziu no ordenamento jurídico a atenção para a 

sustentabilidade ambiental da proposta vencedora.  

Diante da inserção global capitalista em que se vive, predominando a preocupação 

com a perspectiva tão somente econômica dos convênios, a interpretação de que o critério 

ambiental estaria envolvido na ideia de maior vantagem para a Administração Pública ainda 

encontra certa resistência na sua aplicação, mas passa a ser discutida e observada, conforme 

Cynthia Vieira Bonatto:                                                                                                       

 

Nesse cenário, é fundamental que o setor público considere, além da questão 

econômica e técnica, a questão ambiental na aquisição de bens. Atualmente, o 

                                                
66RMS 24.555 - AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-2-2006, Primeira Turma, DJ de 31-3-2006. 
67CARVALHO FILHO, op. cit., p. 340. 
68KNOPLOCK, op. cit., p. 360. 
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critério de `menor preço` é o mais utilizado para escolher o vencedor de uma 

licitação, muitas vezes não beneficiando as empresas ambientalmente corretas.69  

 

A Instrução Normativa nº 01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, dispõe em seu art. 3º que 

"Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e 

preço, deverão ser estabelecidos no edital critérios objetivos de sustentabilidade ambiental 

para a avaliação e classificação das propostas"
70

 para os certames realizados pela 

Administração Pública Federal. 

De maneira gradativa, percebeu-se que a melhor proposta não corresponde 

necessariamente ao menor preço, quando o pensamento de que a contratação vantajosa para a 

Administração seria aquela na qual tão somente se observariam os menores custos vai se 

distanciando da realidade atual e permanecendo em um passado cuja legislação se preocupava 

quase que exclusivamente com o teor econômico das contratações. 

A modalidade do Pregão, advindo da Lei Federal nº 10.520 de 2002, de certa 

maneira, definiu padrões financeiros como aqueles os quais direcionariam o gestor público na 

seleção da proposta mais vantajosa.
71

 Com o advento da inclusão do desenvolvimento 

nacional sustentável como finalidade das aquisições públicas no ano de 2010, o critério 

objetivo do menor preço passou a sofrer relativizações, porquanto tal desenvolvimento só 

pode ser compreendido como aquele que atende aos interesses da Administração, quais sejam 

interesses socioambientais e de políticas públicas as quais promovam os direitos elencados na 

Constituição de 1988. 

Logo, ao se defender a ressignificação da maior vantagem administrativa, garante-

se a observância e concretização dos direitos essenciais à coletividade, pois meio ambiente 

ecologicamente equilibrado constitui-se um deles, conforme assevera Lucivanda Serpa: 

  

Estes novos escopos da contratação pública, dão um novo significado às clássicas 

finalidades da licitação e da contratação pública, no que tange maior vantagem para 

o Estado e suprimento do setor público, corroborando com um novo 
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constitucionalismo que legitima os direitos fundamentais, o Estado democrático de 

direito e a promoção social.72(grifo nosso) 

 

Faz-se oportuna reflexão sobre os interesses administrativos, cujos pressupostos 

perpassam pelos anseios da coletividade, de tal forma que não há que se falar em 

procedimento licitatório, o qual deva sobretudo visar aos interesses da Administração, tendo 

em vista os princípios basilares de supremacia e indisponibilidade do interesse público, sem 

visualizar, através destas compras públicas, também o bem estar geral da sociedade. 

Infere-se como dever dos entes licitantes da Administração Pública, portanto, 

realizar o negócio jurídico mais vantajoso para si e para o coletivo destinatário das práticas 

públicas. Nesse sentido, discorre Justen Filho sobre a nova interpretação direcionada à 

vantagem administrativa, quando afirma que  “contratação dotada de vantajosidade não é mais 

fundada apenas em critérios de eficiência econômica e imediata. É preciso haver também uma 

análise da contratação como um todo e dos impactos a serem produzidos a longo prazo”.
73

  

Em decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 1978, 

atentou-se para a necessidade da análise dos impactos advindos das compras públicas e não 

tão  somente quanto ao custo dessas contratações. Veja-se: 

 

 [...] o conceito da proposta mais vantajosa, inserido no caput do artigo 3º da Lei n. 

8.666/1993, não se confunde com o de "mais barato", visto que sua compreensão 

pressuporia o atendimento das exigências constitucionais de economicidade e 

eficiência; em seguida, ampara o entendimento nos ensinamento de Antônio Carlos 

Cintra do Amaral, textualmente: É comum considerar-se que a maior vantagem para 

a Administração está sempre no menor preço. Isso reflete o entendimento, 

equivocado, de que a lei consagra a tese de que o mais barato é sempre o melhor, 
sem contemplação com a técnica e a qualidade. Esse entendimento não corresponde 

ao disposto na Lei 8.666/93 e conflita com os princípios da razoabilidade, eficiência 

e economicidade, que regem os atos administrativos, inclusive os procedimentos 

licitatórios.74 (informação verbal) 

 

O Ministro do TCU, Benjamin Zymler, em pronunciamento  

durante o Congresso Internacional sobre Contratações Públicas Sustentáveis, em 2010, 

elucidou o tema ao afirmar que “[A proposta mais vantajosa] nem sempre é determinada por 

preço mais baixo.Deve-se levar em conta, principalmente, a adequação do produto ou serviço 

às necessidades do Estado, com foco na sustentabilidade ambiental.''
75

 

                                                
72GOMES, Lucivanda Serpa, op. cit., p. 147. 
73

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentário à lei de licitações e contratos. 15. ed. São Paulo: Dialética, 2012.  
74BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1978, Plenário. Relator: Ministro Marcos Bemquerer 

Costa. Diário Oficial de União. Brasília, 04 set. 2009. 
75ECOD, Portal. Ministro defende respeito ao meio ambiente como critério em licitações públicas. 2010. 
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Sobre o denominado Princípio da Vantajosidade por parte doutrina, não houve 

qualquer novidade no tocante à necessidade de vinculação ao ato convocatório, pois 

obrigatória persiste, modificando, tão somente, a interpretação do dispositivo, confome se 

segue: 

 

A despeito de inexistir menção ao princípio da vantajosidade na sua forma 

expansiva, tal desiderato já era perfeitamente alcançável nos regimes ordinários de 

contratação obviamente, desde que seja previsto de forma clara e textual no edital ou 

na carta-convite, como critério de julgamento.76 

 

Objetivar critérios sustentáveis visando atender a maior vantagem para a 

Administração nada mais é que compreender, inicialmente, que é de interesse dos entes 

públicos que a compõem o trato ambiental mais adequado aos preceitos constitucionais e 

infraconstitucionais de garantia a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tal 

interesse deve estar presente nos distintos negócios de que a Administração faça parte, pois 

"Diante do cenário exposto, verifica-se que cada dia mais os critérios de sustentabilidade 

vinculam a Administração Pública na sua atividade de contratação, seja enquanto 

consumidora, seja enquanto fomentadora."
77

  

Permitir que os modelos de certame evidenciem vantagens aos serviços que 

cumpram determinados requisitos ambientais ou aos produtos que respeitem as condições que 

o meio ambiente impõe significa adequar as práticas públicas às necessidades socioambientais 

do atual século. 

A isonomia entre os participantes pretendida nas licitações não é ofendida ao se 

oferecer vantagens aqueles que melhor se enquadrem nas condições editalícias de 

sustentabilidade, pois não se diferenciam as pessoas físicas ou jurídicas participantes por suas 

qualificações ou status quo, mas pelas característica dos produtos ou serviços ofertados pelas 

mesmas, sem, dessa maneira, afetar a igualdade de condições entre os licitantes. Nesse 

sentido, segue excerto de decisão do STF:    

 

A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-

se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à 

administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso – o melhor 
negócio – e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em 

igualdade de condições, à contratação pretendida pela administração. (...) 

                                                
76GOMES, Lucivanda Serpa, op. cit., p. 137. 
77
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Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio 

da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, 

envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a 

satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração, impõe-se seja desenrolada 

de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam 

acesso às contratações da administração. (...) A lei pode, sem violação do princípio 

da igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a uma tratamento diverso do que 

atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é 

necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do 

princípio. A CB exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica 
que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A 

discriminação, no julgamento da concorrência, que exceda essa limitação é 

inadmissível.78(grifo nosso) 

 

A tese, neste ponto defendida, não se sustenta em discriminar princípios ou 

estabelecer níveis de hierarquia entre os mesmos, mas explicitar que ambos são 

predominantes nos procedimentos estudados. A vantajosidade encontra respaldo nas 

determinações principiológicas da própria Administração e nos reclames socioambientais 

atuais, enquanto a isonomia deve ser compreendida entre aqueles participantes os quais 

ofereçam bens e serviços que melhor se adequam à vantajosidade pretendida, pois atentam 

para os critérios de sustentabilidade. Nas palavras de Thiago de Freitas, "A nova 

vantajosidade ou a vantajosidade sustentável é o novo paradigma que deve guiar as 

contratações públicas e a isonomia não deve ser confundida como dar a todos o mesmo 

tratamento."
79

 

Com o advento da Lei nº 12.462 de 2011, regulamentadora do modelo RDC, 

traçou-se uma categoria de contratos administrativos que observam o critério de maior retorno 

econômico como caminho para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Inicialmente, em uma primeira análise, compreende-se que dos contratos de eficiência se 

espera alcançar o melhor bem ou serviço simplesmente sob uma perspectiva econômica. De 

acordo com tal interpretação, tem-se o art. 23 e seu §1º do referido diploma legal: 

Art. 23. No julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado exclusivamente 

para a celebração de contratos de eficiência, as propostas serão consideradas de 
forma a selecionar a que proporcionará a maior economia para a administração 

pública decorrente da execução do contrato.  

§ 1o O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que pode incluir 

a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar 

                                                
78ADI 2.716, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 29-11-2007, Plenário, DJE de 7-3-2008. 
79FREITAS, Thiago Pereira de. Publicação e lançamento do livro: Sustentabilidade e as contratações 

públicas – de Thiago Pereira de Freitas. 2015. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/publicacao-e-

lancamento-do-livro-sustentabilidade-e-as-contratacoes-publicas-de-thiago-pereira-de-freitas/>. Acesso em: 19 
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economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o 

contratado remunerado com base em percentual da economia gerada. 

 

A partir de uma reflexão mais profunda, todavia, percebe-se que os contratos de 

eficiência, ao objetivarem uma redução das despesas públicas, acabam por incentivar 

mecanismos de economia de energia, água e outros recursos naturais. Destarte, as empresas 

contratadas prestam serviços com atenção majorada para o desperdício, pois quanto mais 

econômicas na prestação, maior o retorno financeiro. Consoante explanação de Ribeiro, Prado 

e Pinto Junior: 

 

É o caso dos assim chamados contratos de eficiência energética, em que a 

Administração Pública contrata uma empresa para reduzir o custo mensal da energia 

elétrica de um conjunto de prédios públicos, por meio de investimento em 

equipamentos que reduzem o consumo, a exemplo de sensores de presença para 

luzes e escadas rolantes, renovação da infraestrutura de condicionamento de ar, troca 
de cabeamento antigo, etc. O contratado passa a ser remunerado por uma parcela 

definida na licitação, sobre a economia que efetivamente conseguir gerar na conta de 

luz do órgão público. Em um cenário de crescimento populacional e perspectiva de 

escassez de recursos naturais e outros bens essenciais (v.g. água e energia elétrica), 

esses contratos assumem papel fundamental sob a ótica das políticas públicas.80  

 

Os exemplos práticos supracitados evidenciam a união de interesses 

administrativos e econômicos, visto que se percebe a questão ambiental fortemente presente 

nas decisões da Administração em torno de gastos cotidianos. A racionalização dos recursos 

ambientais e financeiros está intimamente relacionada com a modernização das práticas que 

serão contratadas, tecnologias fiéis à observância dos ganhos ambientais, segundo Ribeiro, 

Prado e Pinto Junior: 

 

Os contratos de eficiência podem revolucionar o setor de saneamento básico no 

Brasil, ainda dominado por empresas estatais, em que os índices de perdas físicas 

com distribuição de água permanecem em patamares elevados, quando comparados 

com os vigentes em países desenvolvidos. O esforço para racionalizar o uso e 

consumo da água torna-se tão mais importante, quando se leva em conta os cenários 

futuros de escassez do produto para servir a população concentrada nas regiões 
metropolitanas.81 

 

Atualmente, visualizar opções distintas das que predominam no âmbito dos 

contratos administrativos constitui-se de bastante valia, tendo em vista que modelos mais 

                                                
80RIBEIRO, Mauricio Portugal; PRADO, Lucas Navarro; PINTO JUNIOR, Mario Engler. Regime 

Diferenciado de Contratação: Licitação de Infraestrutura para Copa do Mundo e Olimpíadas. São Paulo: Atlas, 

2012.  
81RIBEIRO, Mauricio Portugal; PRADO, Lucas Navarro; PINTO JUNIOR, Mario Engler, op. cit., p. 78. 
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recentes de certame trazem consigo apelos socioeconômicos também mais atuais, o que 

facilmente se averigua nas contratações variáveis provenientes dos contratos de eficiência. 

 

Com a ressignificação ofertada ao conceito de proposta mais vantajosa para a 

Administração, o que se percebe é a aplicabilidade de preceitos não tão recentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a Carta Política de 1988 já tratar desses 

pressupostos e direitos desde a sua promulgação, com o respaldo de legislações esparsas 

nacionais.
82

 As demandas socioambientais, por sua vez, nunca soaram tão urgentes e 

expressivas. 
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4  A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DOS LICITANTES NAS COMPRAS 

PÚBLICAS 

As demandas socioambientais modificaram os critérios de julgamento das 

propostas nos certames, pois, além de uma nova interpretação para o que se entendia por 

melhor proposta, possibilitaram uma compreensão distinta do papel da Administração, 

porquanto fomentador da sustentabilidade em suas políticas públicas. 

Este novo sistema de julgamento, o qual não afasta qualquer objetividade da 

análise, coaduna-se com os recentes reclames sociais e com a política do desenvolvimento 

nacional sustentável.  

 

4.1 Da promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

 

A Lei Federal nº 8.666 sofreu, ao longo dos seus mais de vinte anos, inúmeras 

modificações as quais garantiram à mesma sua contextualização perante os reclames 

socioambientais e políticos. Como metas do procedimento licitatório, a lei dispunha, na sua 

redação original, do respeito ao princípio constitucional da isonomia e à seleção da proprosta 

mais vantajosa para a Administração.
83

 Vejamos: 

 

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

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. 

 

Segundo Marinela, a Medida Provisória nº 495 de 2010 somou ao art. 3º da Lei 

8.666 de 1993 mais uma finalidade aos certames
84

 e, com louvor, incluiu, por meio da Lei nº 

12.349 de 2010, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Tal intento deveu-se a 

vantagens oferecidas a licitantes nacionais, em detrimento daqueles que oferecessem bens e 

serviços estrangeiros. Dessa maneira, não mais se observou uma absoluta aplicação do 

princípio da isonomia entre as propostas, o que não a relativiza em relação aos participantes,  

pela inclusão desse novo intuito.
85

  

Mudou-se todo o procedimento que hoje elenca entre suas finalidades tal 

promoção e modifica "[...] o sentido da expressão “melhor proposta”, introduzindo entre os 

                                                
83ALEXANDRINO; PAULO, op. cit., p. 636. 
84MARINELA, op. cit., p. 527. 
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princípios informativos da licitação, o desenvolvimento nacional sustentável."
86

 Dessa 

maneira, deve-se atentar não apenas à maior vantajosidade, apresentada no capítulo anterior, 

como também a que tal interpretação de vantagem esteja adstrita aos padrões de 

sustentabilidade.  

O desenvolvimento nacional sustentável apresenta-se em inúmeros cenários, os 

quais vão desde o fomento de empresas nacionais, por meio da geração de emprego para a 

mão de obra local, até a preferência por aquelas que mantenham políticas de gestão 

sustentáveis, como afirmam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo: 

 

Em suma, seguindo políticas que jã são adotadas em outros países, o Brasil passa a 
poder utilizar o enorme peso econômico das compras governamentais como um 

instrumento teoricamente apto a promover o "desenvolvimento nacional 

sustentável", sobretudo fortalecendo empresas que deverão gerar emprego e 

aumento de renda no âmbito doméstico, bem como empresas voltadas para os 

setores de pesquisa e de criação de tecnologias nacionais - além de contar com 

autorização legal explícita para privilegiar a produção de bens, a prestação de 

serviços e a realização de obras que adotem as chamadas "práticas de 

sustentabilidade", isto é, que preservem o meio ambiente e os recursos naturais.87  

 

Afastando-se do conceito habitual de preservação do meio ambiente natural, o 

desenvolvimento sustentável tem como âncora oferecer possibilidades de continuação de 

procedimentos que já se encontram institucionalizados, como a matéria de licitação, no 

entanto que precisam de reforma para que se possa conferir às futuras gerações condições de 

prosseguir usufruindo dessas mesmas possibilidades. Nas palavras de Thiago Pereira de 

Freitas: 

 

No entanto, numa perspectiva bem mais atual, tendo em vista as imensas mudanças 

na vida dos seres humanos após a Revolução Industrial (como todos os ônus e bônus 

que ela trouxe para a humanidade), a sustentabilidade começou a ser tratada aliada a 
questão do desenvolvimento. O termo “desenvolvimento sustentável” veio a público 

pela primeira vez bem mais tarde, no dia 9 de agosto de 1979, em simpósio feito 

pela Organização das Nações Unidas que tinha como tema as inter-relações entre 

Recursos, Ambiente e Desenvolvimento, mas foi só em 1987 com o Relatório 

“Nosso futuro comum” (Our common future) — elaborado pela primeira ministra da 

Noruega à época chamada Gro Harlem Brundtland — para a Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento que estabeleceu-se uma espécie de 

“conceito político” do desenvolvimento sustentável, qual seja,  “aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas necessidades”.88  

                                                
86
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Equivocam-se aqueles que entendem por gestão sustentável tão somente a 

utilização de matérias primas renováveis na produção de bens ou serviços. Segundo o Decreto 

nº 7.746 de 2012, voltado para a contratação e aquisição pela Administração Pública Federal,  

em seu artigo 4º, verifica-se um rol apenas exemplificativo de orientações cabíveis para que 

se mantenha atividades sustentáveis, tais como maior geração de emprego com mão de obra 

local e menor impacto ambiental.
89

 

Como bem traduz Dirley da Cunha Júnior, a licitação verde constitui-se como 

uma medida de aplicabilidade do desenvolvimento nacional sustentável e o supracitado 

decreto emprega e promove tal objetivo, conforme trecho do autor: 

 

Conforme o art. 5° do Decreto, a administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e as empresas estatais dependentes poderão exigir no instrumento 

convocatório para a aquisição de bens que estes sejam constituídos por material 

reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. E 

pelo art. 7°, o instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote 

práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios de 

sustentabilidade no fornecimento dos bens.90  

 

Sendo assim, o movimento que se percebe atualmente é de maior observação aos 

ditames ambientais em matéria de licitação, a partir da tendência legislativa de proteção ao 

meio ambiente em todas as suas varíaveis, seja natural ou cultural. Como bem assevera 

Marçal Justen Filho, "O ordenamento jurídico determina que a licitação não seja orientada 

apenas pelo critério da vantajosidade econômica."
91

  

Acompanhando esta tendência, outros diplomas normativos foram editados com o 

fito de regulamentar questões no tocante às licitações que tangenciam problemas cada vez 

mais atuais e urgentes, o que não se mostra diferente da atenção orientada para as mudanças 

climáticas. A Lei nº 12.187 de 2009 preocupou-se em instituir a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima e estabelecer vantagens, nos certames, para os licitantes que oferecerem 

propostas com um teor mais benéfico ao meio ambiente. Esta lei confirma como instrumento 

desta política ambiental a possibilidade de oferecer privilégios aos participantes em certame 

                                                                                                                                                   
lancamento-do-livro-sustentabilidade-e-as-contratacoes-publicas-de-thiago-pereira-de-freitas/>. Acesso em: 19 

mar. 2015. 
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os quais ofertem proposituras em prol das demandas ambientais em seu art. 6º, conforme se 

demonstra a seguir: 

 

Art. 6o  São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 

 

(...) 

 

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento 

de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções 

de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o 
estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, 

compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e 

concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as 

propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais 

e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; (grifo nosso)92 

 

O documento intitulado Compras Públicas Sustentáveis: Uma abordagem Prática 

elaborado pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia – Saeb, expõe que "A adoção 

de práticas de sustentabilidade nas compras públicas é uma maneira efetiva de assumir essa 

responsabilidade, ajudando a combater o aquecimento global no Planeta, tornando-nos mais 

resilientes aos efeitos das mudanças do clima."
93

 

Alexandrino e Paulo asseveram que o vencedor em um certame não pode ser 

avaliado pela Administração apenas pelo seu menor custo, mais comumente o critério de 

menor preço, mas também pelos danos socioambientais que este não causará, em virtude de 

uma proposta mais voltada para os reclames de um desenvolvimento nacional sustentável, 

como bem apontam: 

 

O  objetivo de utilizar as licitações para promover o "desenvolvimento nacional 

sustentável" reporta à noção de "licitação sustentável". A doutrina tem definido 

"licitação sustentável" como aquela em que os custos efetivos da contratação levam 

em conta o longo prazo, o impacto que a produção do bem adquirido, ou a prestação 

do serviço contratado, ou a execução da obra, terá sobre o ambiente natural, de tal 

sorte que a proposta considerada mais vantajosa não seja exclusivamente 
identificada por critérios econômico- financeiros imediatos, isoladamente avaliados, 

mas sim como a que proporcionará maiores beneficios à sociedade e à economia do 

País, com manutenção ou mesmo recuperação de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.94  

 

                                                
92BRASIL. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui A Política Nacional Sobre Mudança do Clima 

- PNMC e Dá Outras Providências.. Brasília, 30 dez. 2009. 
93SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - Saeb. Compras Públicas 

Sustentáveis:uma abordagem prática. Salvador: Iclei – Brasil, v. 1, n. 1, 2012.  
94ALEXANDRINO; PAULO, op. cit., p. 648. 
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A relevância dessa reforma de finalidades licitatórias tem como base o fato de que 

comumente é a Administração Pública aquela que mais contrata, envolvendo os maiores 

vultos nas suas aquisições, em conformidade com a explanação de Thiago Pereira de Freitas: 

 

Os entes estatais, via de regra, são os maiores compradores de obras, bens e serviços 

nas economias dos Países. Esse grande volume de dinheiro que é gasto anualmente 

vem sendo, nas últimas décadas, canalizado para a execução de políticas públicas 

que têm como inspiração o viés social do princípio da sustentabilidade, mudando, 

assim, o antigo paradigma de que a “compra mais barata” é a melhor para os 

governos.95  

 

No mesmo sentido, o documento elaborado pela Secretaria da Administração do 

Estado da Bahia - Saeb assevera que 

 

O poder de compra dos governos é muito expressivo. No Brasil, segundo o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, as compras governamentais chegam a 

15% do PIB, percentual comparável ao da União Européia, e tendem aumentar 

substancialmente na próxima década. Se esse importante poder de compra for usado 
para promover a produção de bens e serviços mais sustentáveis, poder-se-ão esperar 

melhorias e mudanças consideráveis nas estruturas do mercado a curto e médio 

prazo. Os governos estaduais e municipais, neste sentido, têm papel chave, ao lado 

de seus governos nacionais, para estimular o mercado de produtos e serviços 

sustentáveis.96 

 

Em ano seguinte à publicação da Lei nº12.187, o legislador trouxe ao 

ordenamento jurídico mais instrumentos de aplicação dessas medidas socioambientais, 

quando da publicação da Lei nº 12.305 de 2010.  A motivação para a formulação de uma 

Política Nacional de Resíduos Sólidos encontra-se no fato de que  

 

O Brasil construiu um cenário preocupante, em que 42,4% do volume de resíduos 

sólidos urbanos, ou seja, 55 milhões de toneladas, geradas anualmente em 

decorrência do alto padrão de consumo, têm como destino final lixões ou aterros  

controlados,destinações que não garantem a preservação do meio ambiente, nem do 
bem-estar humano.97 

 

Inicialmente, este diploma trouxe expressamente em seu art. 6º mais uma 

referência ao desenvolvimento nacional sustentável, elencando-o como princípio. Segue in 

verbis: 

                                                
95FREITAS, Thiago Pereira de. Publicação e lançamento do livro: Sustentabilidade e as contratações 

públicas – de Thiago Pereira de Freitas. 2015. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/publicacao-e-

lancamento-do-livro-sustentabilidade-e-as-contratacoes-publicas-de-thiago-pereira-de-freitas/>. Acesso em: 19 

mar. 2015. 
96SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - Saeb. Compras Públicas 

Sustentáveis:uma abordagem prática. Salvador: Iclei – Brasil, v. 1, n. 1, 2012.  
97Ibid., p. 17. 
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Art. 6o  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

 
(...) 

 

IV - o desenvolvimento sustentável;98  

 

Transcendeu a simples menção ao desenvolvimento nacional sustentável, pois 

elencou no art. 7º, inciso XI como " [...] objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

[...] (a) prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para produtos reciclados e 

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

consumo social e ambientalmente sustentáveis"
99

, em claro sopesamento entre o tradicional 

critério da isonomia entre os participantes e o desenvolvimento sustentável, de maneira a  

priorizar este em detrimento daquele. 

Sob uma perspectiva distinta, a qual não prejudica a isonomia requerida nos 

procedimentos em análise, Marçal Justen Filho assevera que as preferências estabelecidas 

pelo sistema de normas recentemente editadas para a observação do critério da 

sustentabilidade coexistem com o princípio da isonomia, pois a diferenciação seria produto da 

proposta ofertada, a mais conveniente à Administração, e não ocorreria sobre características 

dos participantes em si, como se expõe: 

 

A isonomia é afetada porque se admite a estipulação de preferências em favor de 

bens e serviços relacionados à promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Essas preferências não são arbitrárias e tampouco dizem respeito à nacionalidade do 

licitante, uma vez que um licitante estrangeiro que ofereça bens ou serviços 
produziods no Brasil será beneficiado em face de licitante brasileiro que ofereça 

bens ou serviços estrangeiros, por exemplo. Trata-se de uma preferência de cunho 

impessoal, relacionada aos objetivos fundamentais da Nação. Apesar disso, 

admitem-se diferenciações entre propostas que, sob certo aspecto, podem apresentar-

se como semelhantes. O tratamento preferencial para as propostas mais aptas a 

promover o desenvolvimento  nacional sustentável não infringe  a isonomia.100  

 

Contemporânea à Lei nº 12.305, a Instrução Normativa nº 01/2010, da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério de Planejamento, Orçamento e 

Gestão, que definiu critérios sustentáveis às compras de bens e contratações de obras e 

serviços públicos, faz menção expressa  ao desenvolvimento sustentável oriundo do art. 3º da 

                                                
98BRASIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui A Política Nacional de Resíduos Sólidos; Altera A 

Lei no 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998; e Dá Outras Providências.. Brasília, 03 ago. 2010. 
99Ibid. 
100JUSTEN FILHO, Marçal, op. cit., p. 505. 
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Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
101

 Exigiu por bem que nas contratações de 

obras públicas pela Administração Pública Federal sejam observadas no projeto básico ou 

executivo exigências que reduzam o impacto ambiental, conforme art. 4º da referida 

instrução. Além disso, nas aquisições de bens e serviços, determinou critérios de 

sustentabilidade ambiental, segundo o art. 5º. 

Ao edital, nos certames dessas contratações, encontra-se como obrigatória a 

previsão de exigências sustentáveis, como expressas em rol apenas exemplificativo do art. 6º 

infracitado: 

 

Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas 
contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos 

serviços, quando couber:  

 

I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no 

Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços; 

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três 
primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia 

elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas 

as normas ambientais vigentes; 

VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na 

fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para 

reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 

1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e  
VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou 

inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 

1999.  

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou entidades 

contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de observância de 

outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.(grifo 

nosso)102 

 

                                                
101BRASIL. Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010. Dispõe Sobre Os Critérios de 

Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens, Contratação de Serviços Ou Obras Pela Administração 

Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e Dá Outras Providências.. Brasília, 25 jan. 2010. 
 
102BRASIL. Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2009. Dispõe Sobre Os Critérios de 

Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens, Contratação de Serviços ou Obras Pela Administração 

Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional e Dá Outras Providências.. Brasília, 25 jan. 2010. 
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Importante salientar que o edital, como lei maior que é nas licitações, observando 

o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pode, inclusive, desclassificar a 

proposta anteriormente classificada, tendo em vista a não observância destas exigências 

ambientais previamente estabelecidas no mesmo, consoante ao §2º do art. 5º da IN nº 

01/2010: 

 

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: 

 
(...) 

 

§ 2º O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do 

contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou 

entidade contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do 

produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da 

licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se confirme a 

adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada.103 (grifo nosso) 

 

Após a análise de documentos, legislações e entendimentos modernos, infere-se o 

gradativo movimento pela exigência de práticas sustentáveis capazes de selecionar aqueles 

licitantes cuja responsabilidade ambiental possa, através de mecanismos objetivos, ser 

averiguada e incluída nas aquisições públicas.  

 

4.2 Da não restrição do caráter competitivo do certame  

 

O caráter competitivo dos certames licitatórios, para alguns autores como Moreira 

Neto, verdadeiro princípio presente nas licitações
104

, não deve ser confundido com o Princípio 

da Isonomia entre os participantes, tratado em tópicos pretéritos. Muito embora distintos, 

encontram uma intercessão quando o tema volta-se para a questão de oferecer vantagens a 

alguns participantes e não a todos sem distinções. 

Ao se estabelecer critérios de vantagem para os bens ou serviços os quais atendam 

requisitos ambientais, a isonomia e a competitividade não são afetadas, pois se cria, através do 

edital, um universo competitivo, indispensável a qualquer outro certame, tendo em vista que 

haverá especificações sobre os produtos ou serviços que a Administração deseja contratar e, 

para isso, nem todos as empresas do mercado encontra-se-ão aptas a concorrer.  

Di Pietro ensina que são restrições contidas em ato convocatório e que, ainda 

assim, garantem o legítimo procedimento, pois "Na realidade, o princípio da licitação 

                                                
103Ibid.  
104 MOREIRA NETO, op. cit., p. 294. 
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sustentável autoriza a previsão, nos instrumentos convocatórios, de exigências que podem ser 

vistas como discriminatórias, mas que se harmonizam com o princípio da isonomia [...]".105  

A competitividade recai na pluralidade de licitantes convidados a participar dos 

procedimentos de compras públicas, se preenchidas, em suas propostas, as condições 

estabelecidas em ato convocatório pela Administração Pública. Segundo Moreira Neto, há 

competitividade quando se observa, nesta pluralidade de possíveis contratados pela 

Administração, um desnível, visto que alguns apresentarão, junto à fase de julgamento das 

propostas, opções mais adequadas que as de outros, considerando os objetivos e as finalidades 

das normas gerais sobre o tema e o produto ou serviço especificamente licitado.   

Conforme lição do autor:  

 

Ambos os princípios atuam paralelamente, mas com distintas ênfases: enquanto nas 

fases iniciais do processo licitatório predomina o princípio da igualdade, com o 
intuito de ampliar ao máximo o universo licitatório, nas fases finais, prevalece o 

princípio da competição, já com a intenção de reduzi-lo ao licitante que oferecer as 

melhores vantagens para a contratação pretendida.106 

 

Para Celso Antônio, o caráter competitivo do certame não deve ser compreendido 

como princípio de aplicação absoluta, tendo em vista a possibilidade de legislação estabelecer 

exceções por justificativa de interesse nacional.
107

 

Argumenta-se não haver mitigação da competitividade nos certames, pelo motivo 

de que todos os que preenchem as condições do edital podem participar de igual forma 

apresentando suas propostas. Aquelas que não atendem, no entanto, aos padrões atualmente 

exigidos de atenção a requisitos socioambientais, determinados nas características dos 

produtos e serviços passíveis de contratação, não serão escolhidas dentre as demais como 

vencedoras. Ao estabelecer critérios objetivos de julgamento nos atos convocatórios com base 

em interesses nacionais, como a sustentabilidade, não há cerceamento de competição, pois, 

quando aberta a licitação, todos aqueles que possam oferecer o que a Administração procura, 

serão aptos a concorrer em iguais condições. 

Consideração importante se faz ao admitir restrição de competição ao se vedar 

participação de licitantes por características pessoais, relacionadas à personalidade física ou 

jurídica dos possíveis contratados, e não diretamente auferidas em um produto ou serviço 

oferecido, como bem leciona Marinela: 

 

                                                
105DI PIETRO, op. cit., p. 392. 
106MOREIRA NETO, op. cit., p. 294. 
107MELLO, op. cit., p. 542. 
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A Lei de Licitações, além de exigir a observância ao princípio da isonomia, 

estabelece também ser vedado aos agentes públicos admitir, prever incluir ou tolerar, 

nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato [...]108 (grifo nosso)  

 

A dificuldade perante a inclusão de fatores que considerem os efeitos a longo 

prazo da contratação encontra-se em equilibrar estes aos tradicionais critérios avaliadores das 

propostas
109

, de maneira que seja alcançada a vantagem administrativa, sem cerceamento de 

competitividade e observando-se a responsabilidade do Estado-contratante e dos licitantes em 

acordarem propostas que sejam adequadas em todos estes âmbitos: 

 

O desafio aqui reside no fato de equilibrar o binômio isonomia-promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. Ocorre então uma colisão entre dois 

princípios basilares das licitações públicas. Nas lições de Humberto Ávila, os dois 

princípios não só podem conviver como de fato convivem princípios de igual campo 

de incidência, e que nem por isso deixam de ser válidos. Pela situação hipotética 

ilustrada, fica evidente que os dois princípios em questão convivem entre si, sem 

tornar um inválido em detrimento do outro, o que necessita então é buscar uma 

ponderação entre ambos, para a melhor consecução dos seus fins.110 

 

Visando ao não comprometimento do caráter competitivo dos certames, a Lei 

Federal nº 8.666 de 1993, em seu artigo 7º, §5º expressamente veda a definição em ato 

convocatório de atributos pessoais ou que estejam intimamente relacionados com marcas ou 

afins, evitando, portanto, a referida restrição. Salienta-se: 

 

§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 

casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 

materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 

discriminado no ato convocatório. 
 

A Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos tipificou, como 

consequência do descumprimento desta determinação, a conduta do agente que, de alguma 

das formas expressas no artigo 90, desconsiderar a competitividade inerente às licitações, 

favorecendo participantes em detrimento de outros
111

, conforme diploma legal: 

 

                                                
108

MARINELA, op. cit., p. 538. 
109ALEXANDRINO; PAULO, op. cit., p. 650. 
110SANTOS, Fabrício Vieira dos. Licitação Sustentável: Instrumento concretizador do direito ao meio 

ambiente. 2013. 146 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Direito Público, Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia, 2013. 
111Id., 2015, p. 656. 
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Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

O administrativista José dos Santos leciona que, refletindo sobre o princípio da 

isonomia, "situações desiguais devem ser tratadas de forma desigual, e nisso também consiste 

a isonomia."
112

 Interpretando as palavras do mestre, não se pode nivelar todas as propostas, 

partindo-se do pressuposto de que produtos e serviços que atendem aos ditames 

socioambientais despendem os mesmos esforços e o mesmo capital que aqueles os quais não 

se observa qualquer atenção aos ganhos a longo prazo de sua utilização. 

A competitividade é afetada ao se verificar o afastamento de participantes por 

motivações discriminatórias
113

 e que não guardem relação com o interesse público obrigatório 

nos procedimentos analisados. Constar em edital especificações ambientais quanto aos 

produtos e serviços que a Administração pretende contratar junto a particulares atende a 

normas constitucionais, ao princípio de vinculação ao ato convocatório e não desconfigura a 

competitividade do certame como um todo, nem o princípio de isonomia na fase de 

julgamento das propostas.  

Contratar propostas sustentáveis é sinônimo de investir e incentivar o mercado a 

oferecer serviços que observem tais projetos e fomentar a indústria a desenvolver produtos 

verdes, sem, contudo, desconfigurar os padrões atuais de competitividade e lei de procura e 

oferta. 

 

4.3       Procedimentos licitatórios como ferramenta de políticas públicas sustentáveis 

 

Com a advento da inclusão do desenvolvimento nacional sustentável como 

finalidade dos procedimentos licitatórios, a observância da responsabilidade ambiental dos 

participantes tornou-se necessária e, aos poucos, modifica o panorama tradicional de compras 

públicas analisadas apenas sob o viés econômico, passando-se a considerar critérios de 

sustentabilidade dos produtos e serviços. Segundo Canotilho, “o recorte de um dever 

fundamental ecológico, em nome da justiça intergeracional, pode implicar a tomada de 

                                                
112CARVALHO FILHO, op. cit., p. 341. 
113KNOPLOCK, op. cit., p. 360.  
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consideração do ambiente no balanceamento de direito, acentuando-se os ‘momentos de 

dever’ até agora desprezados na dogmática jurídica”.
114

 

Destarte, enquanto o poder público incentiva os particulares a oferecer ao 

mercado opções que a longo prazo são mais vantajosas à sociedade e ao meio ambiente, 

fomenta políticas públicas voltadas à preservação dos recursos naturais. Desenvolve-se, desta 

maneira, um ciclo de incentivos o qual se retroalimenta e, certamente, só gera frutos positivos: 

 

A adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas compras públicas possui 

importante efeito indutor para que o mercado venha adotar padrões de 

produção lastreados em protocolos ambientais. Assim, o Estado, como 
importante consumidor de bens e serviços, conduzirá o setor produtivo a uma 

progressiva revisão de suas práticas fabris, ampliando a oferta de bens sustentáveis 

para a sociedade brasileira.115  

 

A incorporação legal desta premissa afeta, portanto, o comportamento 

socioeconômico de forma direta, tendo em vista que induz ambos os polos da relação 

licitatória, particulares e Administração, ao comprometimento com questões socioambientais. 

Muito embora de suprema importância seja a inclusão do desenvolvimento 

sustentável na lei geral, sabe-se que o modelo licitatório de Regime Diferenciado de 

Contratações foi o precursor em estabelecer critérios que favorecem a aquisição sustentável 

pelas gestões públicas. Neste modelo, caminham de maneira conjunta a eficiência dos 

serviços contratados e o desenvolvimento sustentável, conforme se infere a seguir: 

 

Por último, citamos a utilização de métodos e condições que proporcionem um 

maior custo-benefício, ideias que permeiam todo o RDC. A Administração deixa em 
voga a simplificação dos meios empregados e aperfeiçoamento das técnicas, de 

modo que melhore o rendimento. É a inovadora estratégia Pública de multiplicação 

do aproveitamento com maximização da economia. Deste modo, meio ambiente, ser 

humano, custo-benefício e novas tecnologias atribuem ao regime uma outra alma às 

compras públicas: desenvolvimento sustentável - geração de critérios de política 

pública.116 
 

As políticas públicas promovidas pelos entes da Administração têm contribuído 

com a intensificação da dinâmica participativa da sociedade nas questões que envolvem os 

direitos coletivos, neste tocante, incluindo-se o direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. O coletivo passou não somente a exigir a efetivação desses direitos, como 
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também a participar das decisões que antes não eram tomadas levando em consideração os 

anseios populares, como bem reflete Fabrício Vieira dos Santos, fruto de uma política de boa 

administração baseada na consensualidade: 

 

A evolução pela qual passou a administração pública, considerando os princípios 

constitucionais, tanto explícitos, quanto implícitos, possibilitou ao Estado brasileiro 

um ganho de força no sentido de promover uma administração dialógica, em que os 

cidadãos, que representam toda a coletividade interessada em uma boa gestão 

pública, passaram a somar junto às decisões do poder público. Se o nosso Estado 

pós-constituição de 1988 optou por ser um Estado Democrático de Direito, nada 

mais natural do que o cidadão participar das decisões estatais. Isso, sim, representa 

uma democracia participativa. Elementos como a eficiência, a moralidade, a 

transparência e a consensualidade nos atos de gestão passam a ser objetivos a serem 

alcançados pelos agentes públicos. Somando-se a isso, o fato do fortalecimento dos 
direitos individuais e coletivos perante a toda sociedade fez com que o administrado, 

antes inato às posturas unilaterais dos gestores públicos, passasse a buscar que os 

seus direitos fossem respeitados por aqueles que conduzem a máquina estatal.117  

 

Esta consensualidade tornou praticável a inclusão da finalidade de 

desenvolvimento sustentável, mais tarde disseminada com a observação de critérios objetivos 

de julgamento sustentáveis, fatos estes os  quais, a médio prazo, auxiliarão a sociedade no 

desfrute de resultados de políticas públicas cada vez mais em prol dos reclames sociais. O 

sistema de gestão ambiental deve e será integrado gradativamente no sistema de gestão geral. 

  

  

                                                
117SANTOS, Fabrício Vieira dos. op. cit., p.107. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na atual década, a responsabilidade ambiental das empresas participantes da 

possível contratação surgiu como mais um critério a ser observado no certame, precisamente 

na fase de julgamento objetivo das condições do procedimento seletivo, ainda tímido se 

comparado aos clássicos critérios de melhor preço, melhor técnica e melhor técnica e preço. 

A responsabilidade ambiental nas licitações deveu-se aos apelos mais recentes de 

sustentabilidade, aliados aos exemplos que a unidade gestora licitante deve proporcionar à 

sociedade como modelo que é. A exemplo da norma contida no artigo 225 da Constituição 

Federal, é dever comum do Estado e da sociedade a manutenção de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

Ausentes de respaldo lógico encontrar-se-iam as contratações que não 

observassem o direito explicitado no supracitado artigo, visto que haveria colaboração para o 

desrespeito a outros direitos tidos como fundamentais e ocupantes da posição mais alta, como 

o direito à vida ou à saúde. 

Infere-se, portanto, a necessidade de se garantir procedimentos licitatórios capazes 

de prezar pela manutenção da boa qualidade das condições socioambientais.  

Muito embora a aplicação desse critério na avaliação dos concorrentes tenha sido 

posto em discussão maior a partir de uma modalidade licitatória específica, o Regime 

Diferenciado de Contratações, a nova interpretação dada à vantajosidade administrativa traz o 

surgimento tímido deste critério aliado às contratações públicas sustentáveis. É certo que a 

proposta mais vantajosa para o ente licitante deve observar não apenas o viés econômico, 

intimamente relacionado com o menor custo para a Administração, mas ainda a eficiência do 

serviço ou bem contratado e os impactos a longo prazo dos convênios e contratos firmados, 

por serem de interesse público primário. 

Insta salientar que a exigência administrativa de licitar observando o critério de 

responsabilidade ambiental dos participantes não afasta o caráter competitivo dos certames, 

tendo em vista, além do respaldo legal para este comportamento do Poder Público, a formação 

de um universo competitivo entre licitantes que oferecem produtos e serviços que atendem às 

demandas de sustentabilidade. 

Com efeito, a introdução de requisitos editalícios que contemplem atuações 

sustentáveis das empresas concorrentes constitui um avanço em prol da efetivação de políticas 

públicas igualmente sustentáveis, nas quais a colaboração da sociedade seja apenas uma 

resposta salutar e coerente às ações que promovem os entes da Administração Pública.   
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A escolha dos particulares, através de procedimentos licitatórios e futuros 

contratos administrativos firmados com o Poder Público, portanto, recebeu um tratamento 

diferenciado nos últimos anos, proveniente de novas interpretações quanto ao que se entende 

como melhor opção para a Administração. Compreendeu-se, assim, que tornar como critério 

de julgamento objetivo a responsabilidade ambiental dos concorrentes, dentro do cenário 

socioambiental e jurídico, auxilia  na melhoria da qualidade de vida da sociedade e no 

atendimento aos princípios e direitos fundamentais exigíveis por todos. 
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