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SOUZA, Neusa Araújo de. Como prevenir irregularidades nas compras e 
contratações de serviços públicos em Licitação verde. 60 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso. (Bacharelado em Direito) – Faculdade Cidade Verde (FCV), Maringá, 
2018. 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem por escopo sugerir condutas que tem por finalidade a 
prevenção de irregularidades nas compras e contratações de serviços públicos, 
especialmente a licitação verde. O referido procedimento administrativo está 
fundado em critérios que são conexos com a sustentabilidade ambiental, sendo uma 
imposição legal e uma base ecologicamente correta para futuras gerações. A forma 
de evitar as irregularidades serão efetivamente às fiscalizações por toda sociedade, 
política de conscientização e o Estado como exemplo de adquirir e contratar no 
âmbito público de forma que o Ecossistema seja preservado para gerações futuras.  

 
Palavras-chave: Licitação verde. Projeto básico. Termo de referência. 
Irregularidades. Compras sustentáveis. 
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SOUZA, Neusa Araújo de. How to prevent irregularities in procurement and 
contracting of public services in Green Bidding . 60 f. Conclusion of Graduation (Law 
Degree) – Faculdade Cidade Verde (FCV), Maringá, 2018.  

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to suggest actions that aim to prevent irregularities in 
procurement and contracting of public services, especially green procurement. This 
administrative procedure is based on criteria that are related to environmental 
sustainability, being a legal imposition and an ecologically correct basis for future 
generations. The way to avoid irregularities will effectively be the scrutiny throughout 
society, policy of awareness and the State as an example of acquiring and 
contracting in the public sphere so that the Ecosystem is preserved for future 
generations. 
 
Keywords: Green tender. Basic project. Reference term. Irregularities. Sustainable 
shopping. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para ser compreendida a licitação se faz necessário a análise da Lei 

8.666/90, a qual regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988 e 

instituiu normas para licitações e contratos para a Administração Pública. 

O art. 3º da mencionada lei trata dos objetivos a serem alcançados com o 

procedimento licitatório: proposta mais vantajosa, isonomia e a busca pelo 

desenvolvimento sustentável, item o qual será abordado com veemência no 

presente trabalho.  

Desenvolver de forma sustentável é a consciência de que para avançar 

devem ser respeitados limites que são impostos por lei para que as gerações futuras 

recebam um mundo menos degradado. 

Para que isso ocorra, os legisladores têm dever de promover contra quem 

necessário for a responsabilidade ambiental, seja ela por dano a natureza ou outro 

tipo de dano previsto no ordenamento jurídico. 

 Assim, o procedimento licitatório em qualquer esfera pública deve respeitar a 

lei, para que os princípios previstos no caput do artigo 37 da C.F/88, bem como nos 

demais diplomas legais que regem as compras e contratações públicas sejam 

respeitados. 

A preocupação com a manutenção de um meio ambiente saudável ocupa a 

agenda de quase todas as nações. Diversos países encontraram no seu poder de 

compra a maneira de influenciar e conduzir o mercado de produtos e serviços. Ao 

optar por estar a favor do meio ambiente, o Brasil, a exemplo de outros países, 

passou a se preocupar com a sustentabilidade.  

A alteração do artigo 3º, da Lei 8.666/93, com a consequente inclusão do 

critério desenvolvimento sustentável, foi um avanço no compromisso com a 

eficiência do administrador público. 

Hoje a sociedade já está se adaptando a uma política de vida voltada para um 

crescimento baseado em desenvolver, mas sem devastar a natureza e meio que 

vivemos, através de ações ou reações que possam prejudicar a qualidade de vida 

de futuras gerações, conforme art. 225 da C.F/88. 
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Em 1972, na cidade de Estocolmo na Suécia, houve um encontro com 

finalidade de discutir e produzir soluções para evitar a devastação ambiental, sendo 

necessário que se pensasse em gerir sem degradar com responsabilidade em todas 

as áreas da sociedade. O que se discutiu na ocasião foi essencial para que 

germinasse a ideia de uma Licitação Verde no Brasil. 

O meio ambiente é fundamental, o que importa em uma responsabilidade 

solidária a todos. É a Administração Pública que deve trabalhar no sentido de 

mostrar o caminho para que se garanta a observância do artigo 225 C.F/88. 

Assim, se a Administração for comprar ou contratar, ela pode fazê-lo por 

intermédio da Licitação Verde, de tal maneira que se tem uma adequada utilização 

dos valores de arrecadação que são provenientes dos cidadãos. 

A Administração quando decide comprar ela precisa se planejar e para tanto 

se utiliza das figuras do Projeto Básico e do Termo de Referência. 

Nesse sentido observou-se que a licitação, antes normalmente pautada no 

menor preço para definição de vencedor do certame, com o advento dessa inovação 

em prol da sustentabilidade, passou a basear-se em uma análise da proposta que 

deverá respeitar essa conexão do ser humano com o ecossistema. 

Neste estudo foram abordadas questões como as falhas desde a implantação 

da fase interna, sendo que essa irá até a publicação do edital, finalizando na pós-

contratação, momento que não deve ser deixado de lado a fiscalização. 

Pode ser evitado ou aprimorado o procedimento administrativo da licitação 

verde? 

Sim, desde que haja fiscalização em conjunto com a mudança de cultura do 

cidadão em todas as classes sociais, onde é necessário adequação com a evolução, 

em prol de que gerações futuras. 
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 1. MEIO AMBIENTE 
 

 

1.1 O QUE É MEIO AMBIENTE 

 

 O meio ambiente tem várias acepções, sendo considerado que a definição 

mais ampla é um conjunto de vários elementos que se relacionam com o ser 

humano, uma interação constante, construída de seres vivos e coisas que se 

encontram no espaço que vivemos, causando alguma influência. 

 A Constituição Federal tem uma definição ampla, que expressa o alcance da 

expressão meio ambiente, porém é necessário entender que a biologia traz uma 

conceituação mais exemplificada. 

O ambiente é constituído pelos componentes abióticos classificados 
em fatores físicos e químicos; fatores físicos: radiação solar, 
temperatura, pressão, umidade, pluviosidade, velocidade dos ventos, 
gases (gás oxigênio, gás carbônico, por exemplo) e outros que, em 
conjunto, resultam no clima de cada localidade; fatores químicos: 
átomos e moléculas orgânicas e inorgânicas, presentes nas células 
ou dissolvidos no solo, na água e no ar. (CHEIDA, 2003, p. 409) 

 
Assim pode ser definido meio ambiente como uma junção de componentes 

diversos que interagem com os seres vivos. 

 Dessa forma por existir várias acepções, o meio ambiente natural é a parte 

que detalhamos em relação a licitação verde, por que a grande preocupação do 

poder público é que o certame promova desenvolvimento unido a uma degradação 

zero, ou com menor impacto possível ao meio natural, que possui recursos que são 

finitos, como a água por exemplo.   

Conforme Paulo Afonso Leme Machado, (2016, p. 53) “nota-se a ausência de 

definição legal e ou regular de meio ambiente até o advento da Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente”. 

Antes da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, talvez pela falta de 

conscientização das autoridades e população, não existia uma definição objetiva de 

Meio Ambiente. 

A humanidade deve praticar o respeito, e conservar o meio ambiente natural, 

pois apesar de entender ser vital, não tem sido considerado como convém.  
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Qualquer que seja o conceito que se adotar, o meio ambiente 
engloba, sem dúvida, o homem e a natureza, com todos os 
seus elementos. Desta forma se ocorrer uma danosidade ao 
meio ambiente, esta se estende à coletividade humana, 
considerando tratar-se de um bem difuso interdependente. 
(LEITE, 2003, p. 71) 

 

Portanto, para a coletividade o meio ambiente será assim definido como 

direito de todos. A norma constitucional impõe o dever de preservação, que será 

coletivo também. 

Os seres humanos têm direitos e deveres atinentes ao meio em que se vive e, 

sendo meio impulsionador de futuras gerações sustentáveis, por ter o dever de 

ensinar o desenvolvimento de forma coerente às gerações futuras. 

 Para a tutela do Meio Ambiente, dada a sua relevância, se fez necessário a 

criação de uma disciplina autônoma para dispor sobre as várias ramificações de 

proteção do meio em que todos vivemos.  

Surgiu no ordenamento jurídico o Direito Ambiental que dispõe sobre os 

deveres de todos os cidadãos, no que tange ao ecossistema. Não se refere somente 

à preservação, mas também ao convívio ecologicamente sustentável. 

De relevante expressividade nosso texto constitucional dá aos membros da 

sociedade o direito ao Meio Ambiente, protegido nos termos do art. 225 da C.F/88. 

Ao analisar-se os direitos e deveres da sociedade em relação ao 

ecossistema, percebe-se que a saúde está ligada ao meio em que vive o ser 

humano. Tem-se um elo de preservação para a obtenção do direito, de modo que 

um está ligado ao outro. 

Se o direito é fundamental, por estar tutelado pela Constituição Federal, para 

a sua manutenção deve-se cumprir responsabilidades sociais, seja por parte da 

sociedade ou da Administração Pública, o importante é que tenham a consciência 

social que norteia a todos indistintamente. 

O direito é ainda difuso, conforme O Código de Defesa do Consumidor artigo 

81, inciso I: 

 

A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar 
de:  
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I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;  

Assim toda vez que o Ministério Público, ajuíza ação contra empresa que 
derrama de forma irregular esgoto em um rio, está exercendo a defesa de um direito 
difuso, de todos. 

A conscientização de meios de vida ecologicamente correto, parte 
primordialmente da educação que se recebe em casa. Nesse ponto é fundamental 
que o Estado tenha políticas sociais voltadas para práticas humanas que sejam 
viáveis ecologicamente. 

Meio ambiente é o conjunto de tudo que interage com o ser humano, pode ser 

dividido em: natural, cultural, artificial, do trabalho, e que de alguma forma possa 

causar alterações na vida humana. 

 
 

1.2 A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE  

 

  

Juridicamente é dada grande importância ao meio ambiente e tem-se uma 

preocupação com a sua tutela em todos os seguimentos da sociedade, devido a 

necessidade de adoção de atos e comportamentos que facilitem o consumo de bens 

sem causar prejuízos a qualidade de vida de nações futura. 

Conforme HELU e MATTAR (2009, p. 117), “os crimes contra a natureza – 

meio ambiente – praticados por pessoas físicas ou jurídicas acarretam sanções 

administrativas, sanções civis e sanções penais, nos regimes jurídicos diversos”. 

O meio ambiente é bem de extrema importância, e existe o cuidado do poder 

público para que todos tenham a consciência disso, de maneira que nos dias atuais 

não se pode ignorar quando, por exemplo, uma empresa fizer descarte irregular de 

embalagens em terreno baldio. 

O setor público e privado tem o dever de gerir suas ações de forma que o 

meio ambiente não tenha danos. 

Nesse sentido, Paulo Affonso Leme Machado (2016, p.157), pontua que “a 

continuidade na boa gestão do meio ambiente traduz o que se chama de 

desenvolvimento sustentado”. 
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Por esse ângulo, é utilizado na licitação o critério ambiental, onde produtos e 

serviços adquiridos pela Administração Pública observem não só preço do produto, 

mas a sua vida desde o momento da confecção até a devolução da embalagem ao 

fabricante. Aqui está a real importância do Projeto Básico e do Termo de Referência. 

A relevância desse bem de todos por ser o meio em que vivemos indivisível, a 

sua tutela jurídica irá impor o cuidado e a conservação de tudo que estiver ligado ao 

meio ambiente. 

O meio ambiente encontra espaço notório entre as questões mais debatidas 

por juristas e doutrinadores de todo o país. Deseja-se que nossa evolução venha 

produzir impactos zero ou mínimos no meio em que vivemos. 

Mas o que é um impacto ambiental? 

 

O impacto ambiental, como é possível extrair literalmente de sua 
expressão, é tudo o que causa reação adversa negativa no meio 
ambiente, capaz de causar uma poluição possível de ser 
compactuada com a vida humana, ou mesmo, um impacto tal que 
cause uma poluição que não permita essa continuidade de vida. 
(CARVALHO, 2010, p. 137) 

 

Impacto ambiental é todo ato que praticado possa trazer prejuízos e 

consequências na nossa vida, não só degradação da natureza, mas sim de todo o 

ecossistema, pois o meio ambiente tem diversas ramificações, como do trabalho. 

Um funcionário que esteja trabalhando em um local com alto teor de ruído, o 

impacto negativo ao ambiente do trabalho existe, sendo assim necessário que todos 

que adentrar ao recinto, deverão utilizar os equipamentos de proteção, de acordo 

com a lei. 

 

Nesse sentido, Paulo de Bessa Antunes (2015, p. 79), define que: 
“impacto ambiental é uma modificação súbita do meio ambiente, seja 
ela natural ou artificial”. Logo a finalidade da lei 12349/201, que traz 
critérios ambientais para compras públicas, está voltada para 
promover desenvolvimento econômico, sem degradar o meio de vida 
e evitar o dano.  

 

Deve-se refletir sobre o impacto ambiental por ser um meio de prejudicar a 

qualidade de vida das gerações futuras, bem como se faz necessário constantes 

debates e estudos sobre o tema por ser vital a sua compreensão para cumprimento 

do art. 225 da C.F/88. 
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Além de inovação de cunho de desenvolvimento em prol da sustentabilidade, 

deve ser feita a interligação do ser humano, meio ambiente e desenvolvimento 

econômico, principal finalidade da licitação verde na sociedade. 

A sociedade está longe de atingir o objetivo necessário, os meios de 

fiscalização são muito tímidos ainda, sendo necessária política de conscientização 

de todos para que se utilize a política de desenvolvimento sustentável não só pelo 

setor público, mas também pelo privado. 

Não há mais como fugir da globalização, que deve andar de mãos dadas com 

o ecossistema equilibrado.  

É necessário caminhar em conformidade com a preservação da natureza, e 

desenvolver o interesse ao ambiente ecologicamente protegido em conjunto com o 

desenvolvimento social. 

Dessa forma, a base da sociedade em termos ambientais, se inicia em casa, 

pois é papel dos educadores apenas a parte pedagógica. Aos pais, cabe o dever de 

ensinar o respeito ao meio ambiente pautado em um ecossistema livre de ações de 

degradação.  

Nessa acepção tem-se já estabelecido uma consciência mundial de alteração 

de comportamento social voltado para um mundo que utilize sustentabilidade.  

O Brasil é um Estado Democrático de Direito, isso faz com que os cidadãos 

compreendam o exemplo de cidadania dado pela União quando agregou a norma 

jurídica nacional a licitação voltada para o respeito a atmosfera natural.  

Sendo vital essa compreensão, tem-se que repensar de forma mais sólida a 

relação homem e ecossistema, firma-se assim compromisso social, partindo da 

exordial que o homem seguirá o exemplo do Estado, não só no Brasil, mas a nível 

mundial, isso é realidade em todo mundo. 

 

De toda sorte, retomando a questão central, verifica-se que a 
Organização das Nações Unidas patrocina a Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em 
Estocolmo, na Suécia, em 1972, que alerta para a necessidade da 
formulação de um critério e princípios que seja comum para a 
preservação e melhoria do meio ambiente humano. (GUERRA, 2014, 
p. 560). 
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É necessário evidenciar que essa Conferência foi um marco histórico no que 

concerne a preocupação internacional com o meio ambiente, daí surge o 

desenvolvimento de critérios e políticas relativas a preservação ambiental. 

Com grande importância, o Direito Ambiental tem espaço na seara jurídica 

respeitando e se interligando às outras áreas, para assim ter respostas para 

assuntos que estão em constantes debates, e ter meios para defesa do 

Ecossistema. 

Para as licitações públicas seja de bens, ou serviços, devem ser respeitados 

critérios fundamentais como a apresentação do Projeto Básico e Termo de 

Referência, os quais são essenciais para o sucesso em sua finalidade. 

 

 

1.3 DA GESTÃO AMBIENTAL  

 

 

Nos dias atuais é relevante a preocupação com a gestão ambiental das 

empresas, tanto do setor privado como para as que concorrerão em processo 

público para prestar serviços ou ser fornecedor da Administração Pública. 

 
Há diversas razões que podem incentivar uma empresa a adotar 
métodos de gestão ambiental; além dos interesses econômicos, 
obviamente, podem surgir de estímulos internos ou externos. 
Internos, a necessidade de redução de custos. (DIAS, 2011, p. 67-
68) 

 

Em uma empresa as ações que envolvam a economia com a produção como, 

por exemplo, a adoção de medidas que vise melhorar a qualidade do ambiente de 

trabalho dos funcionários, bem como cuidados com a utilização de recursos naturais 

finitos pode trazer benefícios principalmente se a empresa quer participar de 

certame público. 

 

O governo dá exemplo disso, como no ministério da Justiça 1, onde tem sido 

implantadas medidas para a redução consciente da utilização de água, 

                                                 

1  Ministério da Justiça. Consumo consciente: ministério adota novas medidas para 

economizar água. Disponível em: <http://www.justiça.gov.br/newa/mjsp-cria-novas-medidas-

para-a-economia-de-agua>.  Acesso em: 30 ago. 2018. 
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principalmente por ser um bem que é pauta de inúmeros debates para sua 

manutenção e correta utilização. 

Quanto ao estímulo, o empresário que possui certificações que atestem que 

sua empresa está em conformidade com a legislação ambiental, que a gestão está 

ecologicamente correta, possui o respeito e consideração do consumidor de um 

modo geral. Alguns entes da federação, já utilizam as certificações como forma de 

atender ao disposto no artigo 3º. da Lei 8.666/93.  

Essa qualidade de vida pode ser aprimorada na medida em que a 

Administração vá introduzindo cada vez mais requisitos e obrigações que 

impulsionem as empresas e sociedade a viver de modo correto, ou seja, sustentável. 

Exemplo disso 2segundo a Confederação Nacional das Indústrias, as práticas 

mínimas de gestão ambiental estão sendo adotadas pela maioria das empresas em 

questões mínimas de utilização adequada de recursos finitos da natureza. 

O consumidor já compreende que é necessária a opção por produtos que 

tenham processo de produção ligado a gestão voltada à sustentabilidade. A 

comunidade de defensores do meio ambiente percebe que seus esforços estão 

produzindo resultados. 

Hoje, essa adequação é imposta pelo poder público, para que assim se evite 

a degradação do ecossistema não só para o Estado, como para todos os 

seguimentos sociais que norteiam a existência de vida. 

Em Maringá, por exemplo, a prefeitura implantou o projeto Guardiões da 

Natureza em conjunto com a polícia ambiental, onde se ministra palestras de 

educação sustentável para crianças e adolescentes, com a finalidade de formar 

cidadãos com consciência ecológica. 3   

A gestão ambiental está ligada à evolução social e preocupação com o meio 

ambiente, surgindo a necessidade das empresas públicas e privadas se adequarem 

as normas de trabalho com critérios viáveis e sustentáveis, para que se utilize de 

forma adequada recursos que são finitos. 

                                                 
 
2
 Exame. CNI: 71% das empresas adotam gestão ambiental. Disponível em:< 

http://www.exame.abril.com.br/negocios/cni-71-empresas-adotam-gestão-ambiental>. Acesso em: 24 
ago. 2018. 
3
    O Diário. Projeto Guardiões da Natureza em Maringá forma 30 estudantes nesta quinta-feira.      

Disponível em: <http://maringa.odiario.com/maringa/2016/04/projeto-guardioes-da-natureza-em-
maringa-forma-30-estudantes-nesta-quinta-feira/2128449/>. Acesso em: 24 ago. 2018. 
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Sendo assim, mediante essa necessidade, o surgimento da gestão ambiental 

se dá pela transformação social e constantes pesquisas de impactos ambientais que 

surgem e vão dando a sociedade o modelo ideal de ambiente do trabalho. 

À medida que a evolução social acontece temos novas descobertas e a 

gestão ambiental é proveitosa para todos. Quer-se que as empresas se voltem para 

adoção de novas práticas de incentivo à sustentabilidade, segundo o tripé, 

econômico, social e ambiental.  
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 2. LICITAÇÃO 
 

 

2.1 DA LICITAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA   

  

 

 A licitação é meio hábil do poder público adquirir bens e contratar serviços 

com transparência, promovendo o desenvolvimento social, pois na maioria das 

vezes a compra pública produz aquecimento local através de injeção de valores na 

economia. 

 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 
contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se 
através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a 
Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade 
a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade 
nos negócios administrativos. (MEIRELLES, 1993, p. 274) 

 

Assim é vital para a administração pública, com base em princípios 

administrativos que definirão um procedimento íntegro e sem falhas para a definição 

da proposta mais vantajosa para o setor público, traduzindo em benefícios à toda 

sociedade, sem distinção.  

A licitação é um meio para que o poder público promova o desenvolvimento 

nas compras e contratações de serviços públicos, podendo gerar economia quando 

executada de forma correta e fiscalizada por todos. 

Será ainda pautado em isonomia garantida pela norma constitucional, com a 

possibilidade de acompanhamento de todas as etapas pela população, com isso o 

certame terá dado aos participantes a chance de participação no procedimento 

administrativo. 

Desse modo possui critérios necessários para elaboração do procedimento 

licitatório, onde todos têm o dever de observar e cumprir o edital para licitação de 

compras e contratações públicas seja por órgãos da administração direta ou indireta. 
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Nesse sentido, inicialmente o certame tinha o objetivo da melhor proposta 

para o setor público, buscando a análise geralmente do melhor preço, não havia 

uma preocupação com o desenvolvimento sustentável.  

A inserção de sustentabilidade se deu com a Licitação Verde. O processo 

licitatório tornou-se ainda mais detalhado pelo legislador que dispôs de requisitos 

necessários para sua correta execução. 

É necessário pontuar que a finalidade da lei é abrir espaço para que todas as 

classes sociais participem a partir do acompanhamento online, através da exposição 

de dados referentes aos processos licitatórios pela internet, onde, pode ser 

visualizado em tempo real o andamento.  

Em virtude da necessidade de ampla divulgação, cada vez mais a 

transparência vai sendo aplicada na Administração Pública, pois é mais fácil detectar 

falhas quando se tem um número maior de expectadores.  

Trabalhar na perspectiva de evitar irregularidades no processo não é apenas 

papel do legislador, mas sim de todos os seguimentos sociais.  

Para que a licitação obtenha êxito deve ser pautada em princípios que são 

constitucionais e que são de extrema relevância para a Administração Pública, 

conforme se discorrerá a seguir.  

 

2.2 PRINCÍPIOS QUE REGEM A LICITAÇÃO 

 

 

Para melhor compreensão da licitação verde é necessário entender o que é 

princípio. 

 Conforme GASPARINI (2012, p. 71), “constituem os princípios um conjunto 

de proposições que alicerçam ou embasam um sistema e lhe garantem a validade”. 

A administração pública trabalha com a observância dos princípios 

constitucionais e de leis específicas para prestar ao cidadão um trabalho de boa 

qualidade de forma geral. 

Os princípios são normas que servem para direcionar o andamento das ações 

no setor público, de forma que não se pode deixar de observá-los, pois são impostos 

para evitar a improbidade administrativa e até mesmo crimes contra o patrimônio 

público. 
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Acerca dos princípios que regem a licitação, tem-se como base a Carta 

Magna, artigo 37, inciso XXI:  

 

[...] ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras, 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 indispensável à garantia do cumprimento das 
obrigações.   

 

A compreensão dos princípios se inicia pela legalidade, que implica em atos 

administrativos baseados na probidade administrativa.  

Toda conduta de um administrador público precisa de uma base legal, tem 

que ter respaldo na lei, ou estará sujeito a nulidade de seu ato. 

A importância do cumprimento do dever legal nos dá visão de que tudo que é 

efetuado na Administração Pública Direta ou Indireta deve estar pautado em atos 

que sejam irrepreensíveis na seara jurídica, ou seja, isentos de vícios.  

O princípio da legalidade está pautado no artigo 5º. da C.F/88, inciso II: 

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei;”. Nesse sentido, a Administração Pública só pode agir ou deixar de agir em 

razão da norma legal, deve estar regulamentado por lei, bem como caso não tenha 

dispositivo que regulamente evitar a prática do ato para não configurar improbidade 

administrativa. 

 O princípio da legalidade se baseia em ser o Estado obrigado a agir através 

de seus funcionários com base na norma jurídica, desta forma todo ato 

administrativo por força de lei deve ser probo e não eivado de irregularidade em 

cumprimento ao artigo 37 da C.F/88.  

O princípio da impessoalidade é para que o administrador tenha uma gestão 

com base em um comando legal que coloca o funcionário público em situação de 

igualdade com os cidadãos comuns. Desta forma o que a impessoalidade significa 

que ninguém pode ser tratado com privilégios. 

Um exemplo é o julgado abaixo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
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AÇÃO POPULAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA 
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO 
AJUIZAMENTO. MENSAGEM NATALINA EM JORNAL. VÍCIO DE 
FINALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO PESSOAL. 
VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA IMPESSOALIDADE. Prescrição. 
Inicialmente, deve ser rechaçada a preliminar de mérito da 
prescrição, uma vez que os autores, antes de ajuizar a ação popular, 
procederam a um requerimento administrativo, constante às fls. 
18/21, que interrompeu a prescrição em outubro de 2011, não 
transcorrendo, portanto, o prazo prescricional de 05 anos previsto no 
art. 21 da Lei 4717/65. Mérito. Da leitura do art. 37, § 1º, da CF, 
verifica-se que a publicidade oficial tem como finalidade mensagens 
de caráter educativo, informativo ou orientação social. Ademais, 
atendendo ao princípio da impessoalidade dos atos administrativos, a 
publicidade oficial não pode conter elementos que constituam 
promoção pessoal de agentes públicos. No caso em tela, a Câmara 
Municipal utilizou-se de seu orçamento para veicular uma mensagem 
natalina que não possui qualquer caráter educativo, informativo ou 
orientação social. Some-se a isso o fato de que a mensagem natalina 
veiculava de forma expressa os nomes dos parlamentares 
integrantes da Câmara Municipal, caracterizando de forma clara 
promoção pessoal desses parlamentares. Assim, verifica-se que 
houve o uso de orçamento público para veicular propaganda dos 
nomes dos parlamentares integrantes da Câmara junto à população. 
Não merece prosperar o argumento dos réus de que a decretação de 
nulidade do ato administrativo constitui violação ao princípio da 
separação de poderes por adentrar no mérito administrativo. Com 
efeito, o art. 37, § 1º, da CF, é claro em vincular a finalidade da 
publicidade oficial ao estabelecer a necessidade de que seu 
conteúdo tenha caráter educativo, informativo ou orientação social, 
sendo certo que também proíbe que a peça faça promoção pessoal 
de agentes públicos. No caso, a peça publicitária questionada 
apresenta vício de finalidade por não veicular mensagem de 
conteúdo educativo, informativo ou de orientação social, bem como 
por promover a promoção pessoal dos parlamentares da Câmara 
Municipal. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a nulidade do 
ato administrativo que autoriza a veiculação da peça publicitária. 
Desprovimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 01002303620118190042 
RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: RENATA 
MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 26/07/2017, TERCEIRA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017).[g.n]4 

 

Conforme consta em documento acima, as autoridades e sociedade estão 

atentas a atos administrativos eivados de vícios e desvio de finalidade da veiculação 

de publicidade, onde houve promoção pessoal dos parlamentares não respeitando o 

princípio da impessoalidade, onde a referida publicidade deveria veicular sem 

promover os parlamentares.   

                                                 
4
  Jurisprudência. Disponível em: <https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/482796138/apelacao-

apl-1002303620118190042-rio-de-janeiro-petropolis-4-vara-civel?ref=serp>. Acesso em: 24 ago. 
2018.   
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A administração pública tem dado exemplos de que os órgãos fiscalizadores 

estão atentos a conduta de servidores públicos. A afronta ao princípio da 

impessoalidade viola também o princípio da moralidade, onde a promoção pessoal 

do servidor público é um ato que viola os preceitos morais não só profissionais, mas, 

particulares em simultaneidade.  

O princípio da moralidade se refere a atos que sejam pautados na conduta 

correta e moralmente aceita pela sociedade, para que seja alcançado esse objetivo 

o desempenho deve ser ético perante todos, agindo com respeito e educação social, 

assim o servidor público terá aplicado esse princípio. 

Os órgãos fiscalizadores estão constantemente acompanhando a conduta nos 

serviços públicos, espera-se dos cidadãos que agem em nome do Estado que 

tenham conduta moral, pois quando não agem assim, as consequências e 

responsabilidades irão ser impostas pelos respectivos órgãos competentes, como 

consta de julgado abaixo do Tribunal Regional Federal 3º: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. 
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE SERVIÇO A 
SER EXECUTADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
NO MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA A SER LICITADA, SEM A 
DEVIDA COMUNICAÇÃO AOS LICITANDES. IRREGULARIDADE 
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS. ART. 
10 DA LEI Nº 8.429, DE 1992. DOAÇÃO DE MONUMENTO À 
MUNICIPALIDADE. IMPOSIÇÃO. AFRONTA AO PRINCIPIO DA 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURADA. ART. 11 DA LEI 
Nº 8.429, DE 1992. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO, 
PARCIALMENTE PROVIDAS. AGRAVO RETIDO, PREJUDICADO.  
Sentença submetida à remessa oficial, consoante a jurisprudência 
assente do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal 
Regional Federal, aplicando-se por analogia a Lei nº 4.717, de 1965, 
a qual prevê, em seu art. 19, que "a sentença que concluir pela 
carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau 
de jurisdição". A improbidade administrativa vai além da 
ilegalidade e da irregularidade na prática do ato, pois, é ato 
voluntário no qual a vontade do agente é praticá-lo mesmo 
sabendo de sua antijuridicidade, ou seja, com objetivos escusos, 
contrários aos princípios que informam a Administração Pública. O 
dolo existiu. A conduta feriu o princípio constitucional da 
moralidade, que rege a administração pública e, portanto, 
configurado está o ato de improbidade administrativa de que trata o 
art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. 
 Dá-se parcial provimento à remessa oficial e à apelação do 
Ministério Público Federal, para reformar a r. sentença e condenar os 
corréus Maurício de Oliveira Pinterich e Marcelo de Oliveira Pinterich 
a restituir aos cofres públicos federais o valor relativo ao custo 
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previsto no Convênio nº 442/97, para os serviços de preparação do 
terreno para a construção do ginásio de esportes "Jacy Clodoaldo 
Albanesi", no município de Piraju/SP, bem como, para condenar o 
réu Maurício de Oliveira Pinterich, pela prática de ato de improbidade 
administrativa, ao impor a empresa vencedora de certame licitatório a 
entrega de monumento, a título de presente à municipalidade, 
infringido o disposto no art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, devendo, 
com fundamento no inciso III do art. 12 do mesmo diploma legal, 
ressarcir aos cofres da municipalidade o valor equivalente ao custo 
do monumento. Julga-se prejudicado o agravo retido interposto por 
Eduardo Rocha. [g.n]5 

 

Na divulgação dos atos públicos como a licitação, entra a Publicidade. O 

administrador público deve fazer a divulgação baseada na legislação, evitando que a 

propaganda seja com cunho de promoção pessoal ou discriminação de qualquer 

pessoa ou membro da Administração Pública. 

A publicidade sempre será um meio de fiscalização eficaz, pois através de 

divulgação, toda a sociedade consegue entender onde estão sendo utilizados 

valores que são públicos. Assim, quanto mais publicidade há na administração, 

menos erros ou corrupção. 

Para ampla divulgação dos atos administrativos, o poder público deve 

observar e utilizar o princípio da eficiência.  Esse tem espaço em todas as esferas 

da sociedade, não só no âmbito público como no particular. 

Nota-se que um princípio está ligado ao outro, se o administrador público é 

eficiente ele fará sempre a ampla divulgação de seus atos. Portanto, não é 

faculdade do administrador a eficiência, mas sim dever. 

A supremacia do interesse público está pautada em que sempre o 

Administrador Público irá colocar o interesse coletivo acima do interesse do 

particular, exceto o disposto em lei. 

Segundo a súmula 473 do STF: 

 
 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, 
a apreciação judicial. 

 

                                                 
5
  Jurisprudência.  Disponível em: <https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/585697026/apelacao-

civel-ap-11856520074036125-sp?ref=topic_feed> Acesso em: 24 ago. 2018. 
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O Estado tem a prerrogativa de anular atos administrativos que não estejam 

em conformidade com a norma jurídica. É um poder de autofiscalização, com base 

no princípio da autotutela, incluindo o procedimento licitatório, que irá ser 

acompanhado por entes públicos que podem solicitar a correção de irregularidades 

sanáveis, ou sua nulidade. 

Evidencia-se claramente o poder que tem o Estado em ser autor e fiscal de 

seus atos. Contudo é fundamental que a população cumpra seu papel de fiscalizar 

os atos públicos, não só os de certame, mas todos.   

Para a execução do certame público, será necessário cumprimento de dois 

requisitos dentre os elencados no edital de convocação, trata-se do Projeto Básico e 

Termo de Referência, que são relatórios administrativos de relevante importância 

para o bom andamento da Licitação. 

 Para um desempenho viável é necessário entender o que é irregularidade. 

 Em referência a licitação verde todo ato que seja contrário à norma jurídica ou 

ao que é exigido no edital do certame é compreendido como erro, o que configura 

irregularidade. 

No caso de vício sanável, quando possível, em alguns casos tem dolo, caso 

seja insanável o vício, ainda estará sujeito a sanções penais. 

 Assim a irregularidade constitui tudo que de alguma forma provocar 

obscuridade, erro ou dolo, nos atos que a administração pública executar, trazendo 

prejuízos, pois terá a paralisação de compras ou contratações de serviços que são 

essenciais para a população. 

 O presente trabalho expõe jurisprudências de diversas ações para corrigir e 

punir atos eivados de vício e dolo, que tem por objetivo demonstrar a fiscalização do 

poder público em relação aos gastos da União. 

 Ainda nesse sentido, acompanhar como está sendo gasto o dinheiro 

arrecadado é a melhor forma de prevenir possíveis irregularidades e punir as que já 

foram identificadas. 

Deseja-se que ninguém seja levado a erros por falta de detalhamento do 

objeto ou das obrigações e direitos contratuais constantes no edital do certame. 

Com esses relatórios o administrador público tem mais informações para 

evitar impugnação no procedimento licitatório. Esses dois requisitos do edital de 

convocação estão conexos à Licitação Verde, abordada no tópico seguinte. 
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 2.3 LICITAÇÃO VERDE (COMPRAS SUSTENTÁVEIS) 
 

 

Para que a Administração Pública tenha êxito nas compras públicas e 

contratações através do processo licitatório aplicando o princípio da autotutela de 

seus atos, deverá a licitação verde conter objetivos que são: 

1) Incentivar a sociedade e o Estado a fiscalizar o processo administrativo. 

2) Um esforço onde o Estado fiscaliza os seus atos, e também respeita 

critérios atribuídos a Licitação que deve ser praticada em harmonia com o 

Ecossistema, fazendo assim um elo entre Homem, Natureza e Desenvolvimento.  

Devem ser respeitados os requisitos do certame, e ainda cumprir com as 

necessidades locais como, por exemplo, dar aos competidores locais do certame 

condições de igualdade para competição, promovendo assim impulso à economia 

local. 

 

Iniciativas Articuladas promovem as compras sustentáveis, como a 
The International Green Purchasing Network _ IGPN, que agrupa 
instituições de governo e empresas e desde 2001 possui lei 
específica, e a North American Green Purchasing Iniciative _ NAPGI 
que auxilia agências públicas na implementação de licitações verdes. 
(BETIOLI, 2012, p. 36) 

 

O legislador inseriu nas normas jurídicas nacionais o dever do Estado, nas 

suas licitações e contratações, optar pela compra mais viável ecologicamente.  

É necessário que seja implantado nas cidades de todo o país a compra 

sustentável, pois é benéfica não apenas para o setor público, mas também para o 

privado, onde as empresas já trabalham junto aos funcionários políticas de 

desenvolvimento sustentável. 

Dessa maneira todos se beneficiam, pois, cuidar do meio ambiente é dever 

geral e isso está aos poucos sendo concretizado em ações de políticas públicas, 

com impactos benéficos. No caso da licitação verde, para que as futuras gerações 

sejam conscientes da política de sustentabilidade, bem como de sua importância 

para todos, constituindo-se em dever e direito do cidadão.  
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2.4 O QUE É LICITAÇÃO VERDE 

 

 

A lei 12.349/10 alterou o art. 3º da Lei 8.666/93 e inclui critérios de 

sustentabilidade à Lei de licitação. 

 A contribuição à sociedade da Licitação Verde se dá por proporcionar a 

sociedade um desenvolvimento sustentável que consiste em benefícios sociais, 

ambientais e econômicos. 

 

Do ponto de vista econômico, a sustentabilidade prevê que as 
empresas têm que ser economicamente viáveis; em termos sociais, a 
empresa deve proporcionar as melhores condições de trabalho aos 
seus empregados, além de propiciar oportunidades aos deficientes 
de modo geral; do ponto de vista ambiental, deve a organização 
pautar-se pela ecoeficiência dos seus processos produtivos, e 
procurar participar de todas as atividades relacionadas ao meio 
ambiente”. (DIAS, 2011, p. 44-45): 

 

A partir dessa inovação, a compra ou contratação pública se volta para uma 

visão de sustentabilidade, onde o vencedor do certame será o que fizer a melhor 

oferta que vise à promoção de desenvolvimento em sentido tridimensional, contudo 

não significa que seja o menor preço. 

A licitação verde é toda compra ou contratação de serviço público que possui 

importantes benefícios para a sociedade, à medida que vai sendo inserida na 

política empresarial do país, tudo tende a melhorar com vantagens que vão desde a 

melhora na qualidade de vida das pessoas até a preservação do meio ambiente 

para o futuro. 

Por que se dará uma melhora na qualidade de vida para os que irão vender 

sua mão de obra, a empresa que participa de licitação pública deve ter um plano de 

sustentabilidade em sua empresa desde o início. 

A Administração Pública e sociedade se unem para preservar o meio 

ambiente, e o Estado se utiliza de seu poder de compra e insere através da Licitação 

Verde a sustentabilidade na vida dos cidadãos. 

Essa é uma alteração necessária que parte da necessidade que tem a 

evolução social de se adequar ao meio que vivemos promovendo o desenvolvimento 
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da economia, homem e Natureza de forma harmônica, evitando a degradação 

ambiental. 

Conclui-se que o desenvolvimento sustentável é a evolução da sociedade, 

economia e natureza sem provocar impactos ambientais negativos, deixando assim 

um planeta mais viável para futuros habitantes. 

O artigo 3º., Inciso II, da C.F/88, estabelece que “constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: garantir o desenvolvimento 

nacional”. 

Para a garantia desse desenvolvimento faz-se necessário a utilização de 

compras por meio de Licitação Verde, que irá promover o desenvolvimento 

econômico expandir as gerações de empregos locais e em contrapartida utilizar de 

forma racional recursos que são finitos na natureza. 

Tem-se uma base legal da Licitação Verde. O Estado tem como um de seus 

pilares o desenvolvimento nacional, assim porque não utilizar o seu poder de 

compra para essa execução de seu objetivo? 

Para iniciar sobre o Tema em relação a fatos históricos o marco inicial é de 

Estocolmo. 

Na definição de Denis Donaire, (2013, p. 28) “o Brasil rejeitou firmemente o 

propósito de adoção de padrões internacionais para proteção ambiental”. 

Nesse sentido, esse importante evento que se intitulou “Nosso futuro comum”, 

serviu de alerta para que os países se voltassem para questões ambientais que 

provocam danos ao meio que vivemos, pois às vezes a reversão do dano pode levar 

anos para se concretizar. 

Isso significa que não é apenas visto como marco na história do desenvolver 

sustentável, esse evento é base para reflexão de políticas que levem as nações a 

continuar seu avanço social, econômico e que isso seja em conjunto com a natureza 

de modo a deixar uma herança ambiental para o futuro. 

O mundo tem a visão voltada para as preocupações ambientais, por isso a 

necessidade de conferências e estudos sobre os constantes impactos negativos 

gerados ao meio ambiente. 

Como preceitua Paulo Affonso Leme Machado (2016, p.67), sobre o relatório 

de Brundtland, “o documento apresentado é composto de uma introdução – uma 

terra, um mundo; e três partes: preocupações comuns, problemas comuns e 

esforços comuns.”  
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 Essa foi uma conferência que teve como foco os problemas enfrentados em 

relação ao meio em que vivemos, busca de alternativas para minimizar as 

dificuldades encontradas, de um modo geral, buscou trazer o olhar do mundo para a 

importância de viver de forma sustentável. 

Qual é a importância desse encontro para os países?  

Evidentemente deve existir por parte das nações, interesse, ação e 

preocupação, mediante o assunto abordado existir um esforço comum.  

Interesse por ser vital buscar um mundo ecologicamente correto, 

preocupação, pois existem recursos da natureza que são finitos e por fim, ação, com 

medidas direcionadas para desenvolver sem alterar negativamente o meio ambiente. 

No Brasil, a compra pública por intermédio da licitação verde contribui para  

os esforços necessários para o desenvolvimento sustentável.  

À medida que o Estado impõe a licitação verde para obtenção de produtos e 

contratação de serviços, as empresas buscarão a gestão ambiental para se 

tornarem competitivas.   

Temos importantes considerações no Protocolo de Kioto6, para o 

aprimoramento de políticas sustentáveis. Sobre os efeitos climáticos constitui marco 

na questão da evolução nas discussões em desenvolvimento sustentável.  

Um encontro para discutir propostas e firmar um acordo para redução de 

emissão de gases que poluem a camada de ozônio, onde inicialmente os Estados 

Unidos, não participou, mas permanece com compromissos perante os países que 

fazem parte do acordo. 

Posteriormente a esse evento já foram feitos outros encontros como a 23a 

Conferência do Clima das Nações Unidas (COP23) 7, na cidade de Bonn, Alemanha, 

que foi importante para que as nações comecem a chegar a um consenso quanto às 

mudanças no clima, porém, ainda bem longe de alcançar o objetivo desejado. 

É necessário que cada cidadão em conjunto com o poder público, faça sua 

parte para não agredir o meio ambiente, reduzindo impactos e implementando 

políticas de desenvolvimento sustentável, fazendo com que todos participem da 

                                                 
6
  Ministério do Meio Ambiente. Convenção das Nações Unidas/Protocolo de Quioto. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-das-nacoes-unidas/protocolo-de-
quioto>. Acesso em: 10 out. 2018. 
7
  Observatório do Clima. Cop23 entrega o que prometeu, mas não o que precisamos.  

Disponível em: <http://www.observatoriodoclima.eco.br/cop23-entrega-o-que-prometeu-mas-nao-o-
que-precisamos/>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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evolução, sem danificar o meio em que vivemos apesar de não alcançar os 

objetivos. 

Uma constituição de direitos e deveres de todos em relação ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, em conformidade com o artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988, em seu ‘caput’: 

 

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. 

 

O Estado tem forte poder de compra e isso deve ser utilizado de forma 

ecologicamente viável. A Licitação Verde é o caminho para o Estado estar em 

conformidade com o princípio da legalidade de modo que se possa comprar e 

contratar sem causar lesões ao patrimônio ambiental. 

Licitação Verde é instrumento de compra e contratação de serviços públicos 

pela administração pública, que visa impor a sociedade uma nova noção de 

consumo, que seja composto de desenvolvimento social gerando empregos, renda e 

avanço tecnológico, porém sem reduzir os recursos finitos naturais, preservando o 

ecossistema para o futuro. 

 

2.5 PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

O projeto básico consiste em um relatório detalhado de todos os processos 

necessários para que a contratação com a Administração Pública seja de forma 

eficiente. 

Constitui uma junção de relatórios e informações utilizados na licitação para 

detalhar o que se irá adquirir ou contratar. Em se tratando de licitação verde, o 

projeto básico mostra-se relevante a fim de atender os requisitos do art. 3º, da Lei 

8.666/93, quanto ao que se entende e o que se quer com a busca do 

desenvolvimento sustentável.  

Para  obter êxito no certame é fundamental que haja alteração de 

comportamento social. A sociedade deve ter condições de compreender a 
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importância da sustentabilidade. Para que isso ocorra é necessário que o poder 

público desempenhe seu papel nas compras e contratações de serviço.  

Desta maneira, Estado e licitante obterão com precisão informações sobre 

como o contrato deverá desenvolver-se.  

Para a compreensão do Projeto Básico se fará a diferenciação de Projeto 

Básico e Termo de Referência. 

O Projeto Básico detalha o objeto em termos técnicos e relatórios que 

facilitam compreender o que será licitado, bem como as formas e condições da 

execução do contrato. É utilizado para obras que exijam maior complexidade e rigor 

em todo processo do certame. 

Em Maringá a utilização do projeto básico tem inclusive detalhamento de 

reuso de água, demonstrando a preocupação do setor público com o meio ambiente 

e os recursos finitos, bem como a forma de sua utilização, como consta de trecho 

extraído do portal da prefeitura municipal: 

 

Processo: 910/2014. Número: 46. Data de Abertura: 10/07/2014 
Objeto: contratação de profissional ou empresa especializada na 
área de engenharia e/ou arquitetura para a prestação de serviços 
técnicos de elaboração de Projeto Arquitetônico, Projetos 
Complementares e demais elementos que compõem o Projeto 
Básico e Projeto Executivo para execução de adequação e 
ampliação do Hospital Municipal Thelma Vinnanova Kasprowicz e 
adequação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA III, ambos 
localizados na Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, Quadra 000, 
Lote 64-D/1-F, Zona 28, nesta cidade de Maringá/PR, sendo: Projeto 
Arquitetônico (básico e legal) e detalhamento (ampliação); Projeto 
Estrutural e Fundações (ampliação); Projeto 
Elétrico/Lógica/Telefone/som/Alarme/SPDA (utilizar rede estrutura 
para lógica na ampliação); Projeto Hidrossanitário (ampliação), 
Drenagem de águas; PSCIP – Plano de Segurança contra Incêndio e 
Pânico (para toda a edificação existente e a construir); Reuso de 
águas pluviais (ampliação); Projeto de ar-condicionado (ampliação e 
UPA); Memoriais Descritivos e especificações técnicas de todos os 
projetos; Planilha Quantitativa dos insumos serviços (quantitativos e 
preços) com código da tabela SINAPI ou itens que tenham como 
base de consulta tabela de referência formalmente aprovada por 
órgão ou entidade da administração pública; cronograma físico-
financeiro; Detalhamento Arquitetônico e Comunicação Visual e tátil 
(ampliação); Memorial Descritivo e Caderno de encargos; 
Compatibilização de todos projetos e elementos que compõem o 
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Projeto Básico e Executivo – Conforme Anexos I e II, parte integrante 
do presente edital – Secretaria de Obras Públicas – SEMOP.[g.n]8 

 

Considerando que o município tem população atual de 400 mil habitantes, é 

de fundamental importância que seja dado exemplo para a população de formas de 

utilização adequada de água. 

Os cidadãos têm que economizar fazendo reaproveitamento da água que 

pode ser coletada em épocas de chuvas, o edital traz essa solicitação de 

manutenção no sistema de coleta, significa que o local faz reuso, para determinadas 

atividades que não sejam para o consumo. 

A água da chuva pode ser utilizada para lavagem de calçadas 

Em seu projeto básico a empresa licitante apresentará como fará a 

recuperação do sistema de coleta de água, (reuso de água). 

A Lei 8.666/93, art. 6º., inciso IX, alíneas “a” a “f”, define projeto básico como: 

 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra 
ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:  
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos 
com clareza;  
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou 
de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e 
de realização das obras e montagem;  
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações 
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;  
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 
para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;  
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;  
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;” 

                                                 
8  Licitação pública em Maringá, edital de 10/07/2014 para contratação de serviços de engenharia.  
Disponível em: http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=64ee1d9c20lv64&id=109270>. 
Acesso em: 30 ago. 2018.  
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No caso de prestação de serviços haverá relatórios de ordem administrativa 

com relação à segurança do trabalho. Deve especificar quando e como serão 

utilizados os equipamentos de proteção e uniformes.  

Isso é bem claro em decisões dos tribunais conforme julgado abaixo do 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco: 

 

87º SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 
17/12/2013 
PROCESSO TC Nº 1301757-3 AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA 
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 
INTERESSADOS: CARLOS ALBERTO ARRUDA BEZERRA; 
ELIANE MARLIETE DE MACÊDO ALMEIDA; WELLINGTON JOSÉ 
DA SILVA 
RELATOR: CONSELHEIRO MARCOS LORETO 
PRESIDENTE: CONSELHEIRO JOÃO CARNEIRO CAMPOS 
RELATÓRIO 
Tratam os presentes autos de Auditoria Especial formalizada em face 
das conclusões da Auditoria de Acompanhamento realizada entre 
janeiro e março/2013 na Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, com 
foco nos serviços de limpeza urbana realizados no período 
compreendido entre abril/2011 a fevereiro/2013, cujo dispêndio 
montou em R$ 830.300,00. 
A auditoria técnica compreendeu, dentre outras atividades, vistoria e 
coleta de informações em campo, elaboração de peças de referência 
e confrontos financeiros, com vasta documentação carreada aos 
autos pela área técnica deste TCE que, em 08/04/2013, emitiu o 
Laudo de Auditoria às fls. 342/361, concluindo pela ocorrência das 
irregularidades adiante expostas, coleta e de transporte varrição e  
de resíduos feiras, com sólidos indicação domiciliares, dos seus 
respectivos responsáveis: 
- Projeto básico e planilha orçamentária básica inadequados e 
insuficientes (Prefeito Carlos Alberto Arruda Bezerra); 
- O acompanhamento e a fiscalização do contrato são deficientes 
(Secretário de Transportes Wellington José da Silva); 
- Funcionários não utilizam todos os EPI’s necessários à execução 
do serviço (Secretário de Transportes Wellington José da Silva); 
- Indícios de direcionamento no Pregão nº 004/2011, cujo contrato 
para limpeza urbana foi prorrogado e encontra-se em andamento 
(Prefeito Carlos Alberto Arruda Bezerra e Presidente da CPP Eliane 
Marliete de Macêdo Almeida); 
- Não foram apresentados boletins de medição, memórias de cálculo 
e relatórios fotográficos (Prefeito Carlos Alberto Arruda Bezerra e 
Secretário de Transportes Wellington José da Silva); e 
Excesso nos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, 
comerciais, de varrição e de feiras, num total de R$ 242.181,26 
(Prefeito Carlos Alberto Arruda Bezerra). 
- No que se refere à elaboração do projeto e planilha orçamentária, 
“não tinha como o prefeito do município verificar se o projeto estava 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/código-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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completo ou não, visto ser desconhecedor da área de engenharia”, 
cabendo ao assessor jurídico e à CPL, tal múnus; [g.n] 

 

Por vários motivos é necessário que se faça todo o processo do ato 

administrativo com base na lei conforme julgado acima9. 

Fica evidente a relevância de definição objetiva e precisa do que se contrata e 

adquire o poder público, bem como a fiscalização por parte de todos quanto ao 

andamento do certame e, seu devido acompanhamento para que se evitem as 

irregularidades no setor público. 

A fiscalização demonstra que o Estado tem cumprido seu papel no que tange 

a fiscalizar o certame, em todas suas etapas, porém cabe a população se informar 

mais sobre essas questões que são fundamentais para o desenvolvimento de um 

país. 

Faz-se necessário observar que projeto básico e termo de referência são 

utilizados para a definição do que será comprado ou contratado, e que sua 

formulação imprecisa traz resultados desastrosos para a administração pública. 

Um povo culto compreende as vantagens de um governo voltado para 

desenvolvimento sustentável, o Brasil caminha nesse sentido, é necessário que seja 

implantado políticas de educação e adesão, sem ferir artigos constitucionais, prezar 

por posturas de servidores que não se configurem improbidade.  

Como consta em julgado abaixo, sobre falta de projeto básico, a sua ausência 

é inadmissível considerada causa de nulidade do certame.  

Conforme esse documento resultado de fiscalização, se traduz em grave 

violação ao certame, com essas decisões em relação a licitação, fica claro que erros 

grosseiros no setor público estão sim sendo fiscalizados e punidos por agentes 

ligados ao Estado. 

 Esses funcionários públicos estão sempre trabalhando para alertar e para 

cobrar a correção ou até a nulidade de atos administrativos para bom desempenho 

das atividades referentes as compras públicas. 

A realidade da população brasileira qual é, por vários fatores, existe uma 

tendência a desconfiança de serviços públicos, bem como de que haverá 

fiscalização e seja aplicada a sanção quando exigível em lei, contudo, tais órgãos 

                                                 
9
  Jurisprudência. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Disponível em: <http://tce-pe-

jusbrasil.com.br/jurisprudencia/228246453/13017573/inteiro-teor-338246453/13017573/inteiro-teor-
338246463?ref=juris-tabs>. Acesso em 10 de out. 2018. 
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têm se demonstrado hábil em fiscalizar o cumprimento da lei, conforme documento 

abaixo10: 

 

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INCIAL AFASTADA. LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA. COBRANÇA ABUSIVA PARA 
AQUISIÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO. 
EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
DESPROPORCIONAL. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. 
SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Em breve síntese, a controvérsia 
dos autos gira em torno de processo licitatório, na modalidade 
concorrência, impulsionado pela Prefeitura de São Francisco do 
Conde, cuja finalidade consistiu na realização de reforma nos 
estabelecimentos educacionais da Comuna. 2 - De início, cumpre 
afastar a genérica preliminar de inépcia da inicial, pois a exordial 
contém causa de pedir e pedido concatenados, bem como se faz 
acompanhar dos documentos necessários. 3 – No mérito, tem 
pertinência a tese autoral, pois o processo licitatório violou de 
maneira flagrante as regras insculpidas na Lei 8.666/90 ao cobrar 
valor excessivo para aquisição do edital, não ter elaborado projeto 
básico, bem como pela exigência de alto índice de liquidez sem 
justificativa plausível. 4 – Não se pode olvidar que a licitação é um 
procedimento vinculado, devendo o administrador público observar 
rigorosamente as suas regras, de modo a salvaguardar o interesse 
público e a probidade na realização do certame. 5 - Resta 
evidenciada, portanto, a violação do direito líquido e certo da 
impetrante, sendo irretocável o pronunciamento de primeiro grau que 
declarou a nulidade do certame. (Classe: Remessa Necessária, 
Número do Processo: 0000614-57.2006.8.05.0235, Relator (a): José 
Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 
08/02/2017) [g.n] 

 

O projeto básico é para a Licitação Verde um elemento fundamental que 

determina a eficácia ou não do certame. Para que haja o sucesso necessário para a 

ordem pública, tem que existir uma somatória de esforços e políticas de incentivo 

para a implantação de compras sustentáveis. 

Não basta cuidar da natureza. Na realidade a população deveria se unir para 

uma alteração de comportamento social, nas políticas de desenvolvimento 

sustentável das empresas e no impacto na vida de todos, precisamente acompanhar 

e corrigir quando estes forem negativos. 

Quanto ao termo de referência, a sua indefinição ou obscuridade gera 

sanções, em respeito ao que dispõe o art. 37 da C.F/88, “a administração pública 

                                                 
10

   Jurisprudência. Tribunal de Justiça da Bahia.  
 Disponível em: <https://tj-ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/428563280/remessa-necessaria-
6145720068050235?ref=serp> Acesso:  11 set.  2018. 
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direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência”. 

A responsabilização de servidores públicos vem a destacar a intervenção da 

administração pública com intuito de inibir atos que possam acarretar prejuízos para 

a União. 

Nesse sentido, perante omissões ou erros no decorrer do certame, é 

necessário um posicionamento do poder público em relação ao princípio da 

autotutela, que guarda relação com o poder de corrigir e sanar o que for necessário, 

em prol de uma gestão livre de improbidade. 

São inúmeras vantagens de se elaborar corretamente esse elemento do 

certame, analisa-se, de um ponto de vista que verifica em todo país, irregularidades 

nas contratações públicas, que são decorrentes de obscuridade e falhas que podem 

ser corrigidas evitando-se assim prejuízos. 

Para Diogenes Gasparini, (2012, p. 565-566), “a promoção da Licitação, 

qualquer que seja sua modalidade, é sempre efetivada pela entidade que deseja a 

obra, o serviço, o fornecimento, a locação ou a alienação.”  

A licitação tem início pela fase interna com a definição do objeto e a 

confecção do edital que será vinculado aos participantes.  

Quando é feita a identificação do objeto, já é facilitada a escolha da 

modalidade e do tipo de processo licitatório que será utilizado nesse ato 

administrativo que é por lei totalmente vinculante ao edital. 

Pode-se definir a fase interna como o tempo compreendido entre todos os 

atos administrativos da Licitação antes que se faça sua divulgação pública. 

O Termo de Referência e o Projeto Básico serão definidos na fase interna do 

certame. 

O Termo de Referência é utilizado segundo a Lei 10.520/2002, para o pregão, 

e o artigo 3º. contém as etapas que antecedem esse certame: 

 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação 
e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os 
critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento 
e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 
fornecimento; 
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II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiado, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da     
licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; 

 

De forma clara e objetiva é um documento que deverá conter a descrição do 

objeto, e regras especificas que servem de parâmetro para os que serão partes na 

condução do certame desde o início até o final.  

A utilização do Termo de Referência ocorre quando o poder público adquiri 

bens e serviços que possam ser sucinta e claramente definidos pelo edital de 

certame. O serviço de engenharia civil é um exemplo, por ser constantemente 

praticado e facilmente definido. 

Pode ser definido, portanto, como um conjunto de documentos necessários 

para que o Estado como administrador público faça a imposição de uma aquisição 

sustentável, onde se compra ou contrata com o intuito de desenvolver a economia 

promovendo melhor qualidade de vida, sem causar danos ao ambiente. 

Termo de Referência na licitação verde tem finalidade de definir o que se irá 

adquirir ou contratar, esclarecer questões como: os motivos da aquisição, solicitar 

planilha de custos, definições de execução e finalização da obra, em casos de 

prestador de serviço, quem são os responsáveis pelo serviço. 

O diferencial é que na compra sustentável no termo de referência, pode ser 

incluso pela administração critérios de sustentabilidade.   

Conforme o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, (FNDE) 11: 

 

Objetivamos a introdução de novos hábitos alimentares, 
desenvolvendo a educação nutricional e ambiental dos alunos; a 
promoção da saúde e qualidade de vida por meio de alimentação 
saudável e nutritiva; a consolidação e ampliação do espaço da 
agricultura orgânica como fornecedora de alimentos para merenda 
escolar; a valorização da produção orgânica regional; e o resgate da 
cultura do meio rural, colaborando para possibilitar a permanência 
dos agricultores no campo", diz a nutricionista da Secretaria de 
Educação de Criciúma, Fabiane Maciel Fabris. 

 

                                                 
11

  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Merenda orgânica promove qualidade de 
vida em Criciúma. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/1174-merenda-
org%C3%A2nica-promove-qualidade-de-vida-em-crici%C3%BAma>. Acesso: 06 set. 2018. 
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Essa publicação de Criciúma, em Santa Catarina, está introduzindo no Termo 

de Referência elementos que se traduzem na aquisição de merenda escolar 

orgânica, que traz não só a preocupação com a sustentabilidade, mas todos são 

beneficiados. 

É certo que uma criança que se alimenta com produtos saudáveis irá ter 

melhor desempenho não só físico, mas educacional, irá crescer entendendo a 

importância da licitação verde e de consumir produtos orgânicos de alta qualidade 

que propicia vantagens à população, em todos os aspectos. 

No que concerne à administração, sua vantagem pode se dar em razão de 

economizar por não ter contratado um fornecedor de outra localidade que irá 

acrescer no valor do produto as despesas com deslocamento do produto e eventuais 

procedimentos para que chegue ao seu destino. 

Os reflexos positivos serão distribuídos em saúde, desenvolvimento da 

economia e não geração de impactos negativos ao meio ambiente é excelente essa 

iniciativa que deve ser divulgada para que mais municípios possam adotar, pois os 

estudantes só ganham com tal implementação, melhorando assim sua qualidade de 

vida. 

Tudo isso que acontece de bom em Criciúma alcança respaldo na lei 

12.349/2010 que dá sustentação para licitação verde e 11.947/2009, que dispõe ser 

obrigatório 30% das verbas do Fundo Nacional da Alimentação Escolar (FNDE) 

destinados a compra de merenda escolar, sejam remetidos à obtenção de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar.   

Deve-se, contudo, esclarecer que sua utilização se dará conforme cita 

acordão do Tribunal de Contas da União de nº. 5865 de 2010, que especifica a 

utilização obrigatória de Termo de Referência para Pregão seja ele eletrônico ou 

presencial. 

Projeto Básico será para compra de bens e produtos que são regidos pela lei 

8.666/1993, incluindo locações imobiliárias e alienações, contratos de obras e 

serviços de engenharia não praticados com habitualidade no mercado de 

engenharia, ou seja, mais complexos ou que utilizem verbas de valor com alto custo 

financeiro. 
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Segundo a cartilha do Tribunal de Contas de Minas Gerais12, “o instrumento 

será termo de referência quando a licitação for Pregão Eletrônico (ou presencial) e 

projeto básico para Convite, Tomada de preço, Concorrência e Contratação Direta”.    

Dentro dessa perspectiva termo de referência será utilizado para as compras 

de produtos e até para contratação de menor complexidade, se diferindo dos casos 

de contratação de serviços de obras maiores com execução mais complexa que 

deverão obrigatoriamente conter projeto básico.  

O termo de referência ou projeto básico, conforme cartilha do TCE /MG, é: 

 

Instrumento obrigatório para toda contratação, sendo elaborado a 
partir de estudos técnicos preliminares e devendo reunir os 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para caracterizar o objeto, bem como as condições da 
licitação e da contratação.13 

 

Logo esses definidores de desempenho do certame público, quando bem 

elaborados resultam em licitações bem-sucedidas, ou em caso de imprecisões de 

detalhes, poderão acarretar em consequências desastrosas para a Administração 

pública. 

                                                 
12

  TCE/ Minas Gerais. Como elaborar termo de referência ou projeto básico.  Disponível em: 
<http://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_pagina=1111620363&acao=pagina&cod_secao_menu=5K
&a=>. Acesso em: 30 set. 2018. 
13

  TCE/ Minas Gerais. Como elaborar termo de referência ou projeto básico.  Disponível em: 
<http://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_pagina=1111620363&acao=pagina&cod_secao_menu=5K
&a=>. Acesso em: 30 set. 2018. 
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 3 COMPRAS SUSTENTÁVEIS 
 

 

Toda a aquisição pública que priorize critérios sustentáveis, desenvolvimento 

econômico e social melhorando a qualidade de vida da população e respeitando o 

meio em que vivemos, é a definição exata de compra sustentável. 

 

No Brasil, as primeiras iniciativas de adoção de princípios de 
sustentabilidade nas compras públicas se iniciaram com legislações 
específicas e pontuais no âmbito federal como, por exemplo, a 
proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham 
ou façam uso de substancias que destroem a camada de ozônio. 
(BETIOL, p. 34) 

 

Inicia-se uma nova visão nacional do que é desenvolvimento, que foi sendo 

traçado por todos os estados e municípios em conjunto com a sociedade. 

Ao mesmo tempo em que se começava a ter consciência de que é necessário 

desenvolver sem deteriorar uma importante inciativa é tomada pelos administradores 

públicos. “Como suporte as primeiras iniciativas, o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, inseriu em sua página na internet um catálogo contendo 550 

produtos classificados como de impacto reduzido ao meio ambiente” (BETIOL, p. 

35). 

A partir desse ponto, há o avanço por parte do poder público, no intuito de 

buscar a economia de recursos que podem ser poupados, mediante a consciência 

de que precisamos utilizar com responsabilidade, só quando for indispensável. “No 

STJ, atestados médicos para dispensa do trabalho, aposentaram os formulários em 

papel, pois as informações passaram a constar no sistema digitalizado, à disposição 

da chefia.” (BETIOL, p. 45)    

Assim pode-se concluir que uma compra é sustentável a medida que for 

respeitado todas etapas de planejamento da aquisição de bem ou produto bem 

como de contratação de serviços, desde que seja incluso critérios sustentáveis sem 

restringir a competição no certame. 

Mas o que é esse planejamento? 
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No edital de certame quando é especificado o que será adquirido, os 

responsáveis pela confecção do edital irão fazer a introdução de detalhes fornecidos 

pelo setor que está solicitando a compra ou contratação de serviços públicos. 

Mas de que forma? 

Terá que delimitar a aquisição nos mínimos detalhes como consta da lei de 

Licitações 8.666/93, que dispõe sobre todos os detalhes que deverão constar do 

pedido no certame, isso servirá para o participante definir exatamente o que poderá 

ser ofertado e qual será o custo. 

Todos os elementos e características do objeto serão detalhados no certame 

através de Projeto Básico e Termo de Referência, que adotando critérios de 

sustentabilidade se traduz em compra sustentável. 

A compra sustentável tem por objetivo um desenvolver sem causar impactos 

negativos, aquecendo a economia sem reduzir recursos naturais, respeitando o meio 

ambiente, que é legado para futuras gerações. “Aquelas que consideram fatores 

sociais e ambientais juntamente com fatores financeiros nas tomadas de decisão de 

compras.” (BETIOL, p. 22) 

Nessa ótica temos uma compra que considera um objeto, seu valor 

econômico a avaliação de seu ciclo de vida no ecossistema, assim sendo, se faz 

necessário uma análise dos efeitos desse objeto ou contratação na vida das 

pessoas, se é viável em todos os aspectos. 

A Adoção dessa inovação pelo Poder público ocorre por que a preocupação 

com o meio ambiente é mundial. Assim, a implementação de medidas de cunho de 

desenvolvimento sócio ambiental, para promover evolução em harmonia com o meio 

ambiente responde de forma coerente essa importante forma de evolução. 

 

Para estimular práticas positivas que no final das contas revertam 
para o bem-estar da sociedade, governos de várias esferas usam a 
força do exemplo e fazem a lição de casa adotando critérios sociais e 
ambientais nas licitações de serviços em geral, obras e compras de 
materiais_desde papel de escritório e copos para água e cafezinho 
até computadores e veículos. (BETIOL, p. 23)  

 

A compra de merenda orgânica em Santa Catarina é um ótimo exemplo de 

implantação de sustentabilidade de forma coerente e socialmente benéfica, pois 

existem vantagens para o setor público e para a população. 
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Nessa perspectiva, fica evidente que o Estado como ente público, visa com a 

compra pública inserir a sustentabilidade na sociedade, em prol do benefício de 

todos. 

 

 

3.1 FISCALIZAÇÃO  

 
 

 

A fiscalização pode se dar por meio de controle interno do próprio órgão, ou 

por controle externo através do Tribunal de Contas do Estado, além de controle 

social. 

Maringá sediou através da Escola de Gestão Pública do TCE PR, o VII Fórum 

de Controle Social TCE/PR14, como um meio de despertar a população para o dever 

de fiscalizar, lembrando que o controle social é um direito do cidadão, necessário 

instrumento no controle de atos do poder público. 

Na ocasião foram repassados para os participantes detalhes essenciais para 

a conscientização da necessidade de estarem atentos aos gastos em obras e 

compras públicas. 

Abaixo um julgado do TCE/MS, Tribunal de Contas do Estado do Mato 

Grosso do Sul. 

 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
EXECUÇÃO FINANCEIRA DETERMINAÇÃO ENVIO DE 
DOCUMENTOS TRÂNSITO EM JULGADO PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA NON BIS IN IDEM EXAME DA MATÉRIA 
PREJUDICADO ARQUIVAMENTO. O momento para se discutir 
eventual impugnação de débito ocorre quando do julgamento da 
execução do Contrato, pois a condenação ao ressarcimento de 
danos ao erário é cumulativa a Decisão do Tribunal que julgar 
irregular a prestação de contas do jurisdicionado. A publicação do 
acórdão exaure a competência do relator para a prática de atos 
processuais com alcance sobre decisões já formalizadas, exceto 
para eventual recurso de embargos de declaração admitido. 
Segundo o princípio do non bis in idem, cuja observância serve de 
limite à atuação da Administração Pública, o mesmo fato não pode 

                                                 
14

  Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Evento do TCE/PR, em Maringá capacita 230 
pessoas para exercer o controle social. Disponível em: <https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/evento-
do-tce-pr-em-maringa-capacita-230-pessoas-para-exercer-o-controle-social/5957>. Acesso em: 04 
set. 2018. 
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ensejar duas punições de mesma natureza, pois, o sujeito ativo de 
um ato ilícito somente poderá sofrer as sanções na respectiva esfera 
por uma única vez. Em razão da preclusão consumativa, decorrente 
do trânsito em julgado da decisão tida por descumprida, resta 
prejudicado o exame da matéria, pelo que é determinado o 
arquivamento dos autos. 
ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 20ª 
Sessão  Ordinária do Tribunal Pleno, de 22 de agosto de 2018, 
ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, nos termos 
do voto do Relator, em declarar prejudicado o exame da matéria, 
tendo em vista o trânsito em julgado da Decisão Simples n. 
DS01/0280/2008; e arquivar o processo, nos termos do § 1º, I, a, 1 
c/c § 3º, II, ambos do art. 4º da Resolução Normativa nº 
76/2013.Campo Grande, 22 de agosto de 2018.Conselheiro Marcio 
Campos Monteiro Relator (TCE-MS - CONTRATO 
ADMINISTRATIVO: 124482005 MS 823224, Relator: MARCIO 
CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-
MS n. 1855, de 10/09/2018)15 

 

Quanto a licitação verde, as possíveis irregularidades são detectadas na fase 

inicial da licitação, quando os participantes do certame apresentam o que tem a 

oferecer para a Administração Pública, porém existe também por parte do poder 

público constante olhar fiscalizador nesse sentido. 

Conforme julgado do TCE do Mato Grosso do Sul demonstra a importância da 

fiscalização pelo poder público, em relação a sustentabilidade. 

 

EMENTA - AUDITORIA DE DESEMPENHO OPERACIONAL 
SANEAMENTO BÁSICO - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO MUNICIPAL 
UNIVERSALIZAÇÃO AO ACESSO DE SANEAMENTO BÁSICO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS E 
INCONSISTÊNCIAS - RECOMENDAÇÕES  
I PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO II RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS III ATERRO SANITÁRIO IV LIXÃO V COLETA 
SELETIVA VI USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS VII 
MANEJO E LIMPEZA DE VIAS, RUAS E LOGRADOUROS VIII 
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO IX PONTOS DE 
RECOLHIMENTO E/OU COLETA DE RESÍDUOS X CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA XI 
CONTROLE E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA XII 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) E A 
DESTINAÇÃO DO LODO XIII CADASTRO GEORREFERENCIADO 
XIV EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM URBANA ELABORAÇÃO 
DE PLANO DE AÇÃO COM CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 
DAS MEDIDAS RECOMENDADAS NO RELATÓRIO DA 

                                                 
15  Jurisprudência. TCE-MS. 

Disponível em: < https://tce-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/623895237/contrato-administrativo-
124482005-ms-823224?ref=serp> Acesso em: 30 ago 2018. 
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AUDITORIA. I - Recomposição da equipe técnica com número 
mínimo de profissionais especializados previsão de ações de 
mobilização social para motivar participação popular inclusão de 
planejamento estratégico definição clara e objetiva de programas, 
projetos e ações, previsão de plano de execução instituição de 
mecanismos de avaliação e monitoramento, encaminhamento de 
novo plano à câmara municipal para apreciação. II - Definição de 
ações para solucionar a destinação final com ênfase no 
reuso/reutilização/reciclagem/logística reversa e rejeito mínimo. III 
Adoção de mecanismos de controle no recebimento dos resíduos no 
aterro sanitário, nos termos da NBR 10.004/2004 ABNT. IV 
Desativação do lixão, instituindo plano de manejo e recuperação da 
área degradada, com vedação de acesso ao local, execução de 
cobertura vegetal, execução de obras de controle de drenagem de 
águas pluviais e promoção de monitoramento geotécnico do lençol 
freático. V definir no novo Plano Municipal de Saneamento Básico, 
ações capazes de aumentar o volume de coleta seletiva, com base 
em metas progressivas. VI Adoção de medidas capazes de promover 
a reestruturação da usina de tratamento de resíduos e do pátio de 
compostagem, maximizando a relação material coletado e material 
reaproveitado. VII Definição de ações direcionadas a implantar 
instrumentos e mecanismos necessários à adequada execução dos 
serviços públicos de manejo e limpeza de vias, ruas e logradouros. 
VIII adotar medidas para separação de resíduos de construção e 
demolição com reutilização ou reciclagem. IX incluir no Plano 
Municipal de Saneamento Básico de implantação de pontos de 
recolhimento e/ou coleta de resíduos inclusos no sistema de logística 
reversa. X após a reformulação e aprovação de novo Plano Municipal 
de Saneamento Básico, promover a adequação do contrato de 
concessão. XI adotar medidas para implantação de mecanismos 
para controle e avaliação da qualidade da água consumida na zona 
rural do município XII adoção de solução conjunta entre o Município 
e a concessionária do serviço de abastecimento de água para 
viabilizar de forma sustentável a destinação final do lodo proveniente 
da estação de tratamento de esgoto. XIII implantar cadastro 
georreferenciado, com a identificação dos equipamentos e estruturas 
do sistema de drenagem existentes no município, com diagnóstico 
dos pontos críticos. XIV Adoção de medidas para implantação do 
plano de manejo e limpeza dos equipamentos de drenagem urbana 
(TCE-MS - AUDITORIA: 200982015 MS 1.650.452, Relator: MARISA 
JOAQUINA MONTEIRO SERRANO. Data de Publicação: Diário 
Oficial do TCE-MS n. 1544, de 10/05/2017)16 

 

Dessa forma, fica comprovado que há uma fiscalização eficaz, porém não 

pode advir apenas do poder público, mas também de toda sociedade, evidenciando 

que os órgãos de fiscalização estão atentos para agir sempre que necessário. 

                                                 
16

  Jurisprudência. Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Disponível em: <https://tce-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/457516547/auditoria-200982015-ms-
1650452/inteiro-teor-457517162>. Acesso em: 30 set. 2018.  
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A fiscalização é ato de cunho extenso por poder ser feita por todos e seu 

objetivo é visar maior rigor nas execuções de aquisições públicas para beneficiar 

toda sociedade. 

Quanto a licitação pública a fiscalização é necessária e deve ser trabalhada 

sua importância e meios de efetivação, à medida que o certame tem como um dos 

critérios principais desenvolvimento sustentável, é necessário elencar os meios 

processuais de defesa.  

A Ação Popular prevista na C.F/88 faz referência ao ato lesivo ao que se 

refere à coletividade. 

  

A Constituição Federal de 1988 dá um novo enfoque à ação popular, 
dizendo “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência. (MACHADO, 2016, p.433)  

 

Nessa acepção, a fiscalização é fator imprescindível para ter-se um certame 

norteado por princípios administrativos com cunho de probidade, a Administração 

Pública tem o dever de fiscalizar, contudo, não de forma isolada, porém em conjunto 

com toda a sociedade. 

Mesmo com a fiscalização no procedimento licitatório, onde o administrador 

público acompanha o andamento para evitar fraudes, ainda se tem que ter cautela, 

pois, nesse processo não poderão existir atos lesivos ao patrimônio público.    

Nesse raciocínio tem-se o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em 

que se fiscaliza o certame, evita-se o dano ambiental por parte do administrador 

público e pelo prestador de serviço, seja entrega de bens ou execução de serviços. 

Assim toda vez que uma compra é necessária no setor público, deve-se tomar 

os cuidados necessários para que não haja nenhum tipo de dano ao meio em que 

vivemos, devido a constante preocupação de todos com o ecossistema.  
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3.2 MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CORRETA EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO  

            

 
Para o adequado andamento do certame é necessário a fiscalização e 

cumprimento da norma jurídica, que traz a licitação verde como sendo a melhor 

proposta, pautada em desenvolvimento social, econômico sem nenhum impacto 

negativo ao ecossistema. 

Conforme, Odete Medauar, (2009, p. 209) “Sobre a licitação podem incidir 

vários controles. Alguns são efetuados pela própria Administração (internos); outros 

realizam-se por entes exteriores (externos).”  

Nesse sentido, o controle efetuado pela Administração é a aplicação da 

autotutela, onde o gestor tem o direito de revogar atos administrativos que estejam 

comprovadamente eivados de vício. 

Contudo qualquer cidadão pode utilizar-se de recurso administrativo perante a 

autoridade competente para julgá-lo, sem a necessidade de constituir defesa jurídica 

para isso. 

Sendo necessário pontuar a atuação do ministério público, essa se faz com a 

prerrogativa de garantir a gestão administrativa livre de improbidade, para 

cumprimento do ‘caput’ do artigo 37 da C.F./88, que dispõe: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência:  

Nessa mesma acepção, Odete Medauar (2009, p. 210) esclarece: 

 

Quanto aos controles externos, os principais são os seguintes: 
controle do Tribunal de Contas, realizado em virtude de sua 
finalidade institucional, tal como prevê a Constituição Federal e o 
artigo 113, caput e parágrafo 2º da Lei 8666/93; ou realizado 
mediante representação de qualquer licitante ou pessoa física ou 
jurídica contra irregularidades na aplicação da lei (art. 113, parágrafo 
1º.); controle jurisdicional, provocado mediante interposição de ações 
diversas, por exemplo, mandado de segurança, ação popular, ação 
ordinária. 

 

É relevante destacar que toda a sociedade tem condições e meios 

administrativos e legais para que se fiscalize e sejam cobradas providências acerca 

de irregularidades nas compras públicas, bem como nos danos ao meio que 

vivemos.
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 4 DO PROJETO DE LEI 6814/2017 QUE ALTERA A LEI DE 
LICITAÇÕES 8.666/93, e Lei 10.520/2002. 

 

 

A legislação está sempre em constante evolução, devido a vários fatores que 

trazem inovações e muitas vezes maior rigidez. 

O intuito do legislador ao elaborar a nova lei com o projeto de lei 6814/2017, é 

dar maior rigor na execução de seus atos, e com isso trazer maior credibilidade ao 

setor público. 

A lei vigente que rege as compras e contratações públicas traz a carta convite 

como um dos meios de execução do certame pelo administrador, porém essa 

modalidade, não demonstrou eficiência o que deu margem para corrupção. 

Mas o que é a carta convite? 

Uma modalidade de licitação que segundo a lei 8.666/93 é: 

 

Art. 22.  São modalidades de licitação:  
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas. 

 

Com o passar do tempo a utilização dessa modalidade de licitação, apresenta 

pouca viabilidade em relação ao pregão, que possui maior acesso de pessoas, e no 

caso do eletrônico, a exposição do certame é fácil, e com isso evita-se a corrupção e 

possíveis irregularidades, provavelmente em cumprimento ao princípio da 

publicidade, tem maior aceitação e utilização. 

Assim o poder público optou em estimular através da nova lei o uso de 

Pregão, que dá maior transparência, passa maior segurança e confiabilidade e faz 

com que todos tenham acesso com facilidade. 

Dessa forma a carta convite na nova lei caso seja aprovado o projeto 

6814/17, não tem mais espaço, o administrador aboliu do certame. 

Pela nova lei de licitação, a modalidade que terá estímulo será o pregão, por 

um motivo social muito evidente, a necessidade de publicidade dos atos 
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administrativos, sendo um meio hábil de propagar essas compras e contratações, e 

inibir corrupção. 

Um ponto fundamental: 

 

Art. 4º Na aplicação desta Lei serão observados os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade 
administrativa, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 
eficácia, da motivação, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da 
economicidade e da sustentabilidade. 

 

Qual o objetivo do legislador? 

O poder público traz nessa lei caso aprovada um comando legal com rigidez 

baseado em uma tentativa de impor não só ao poder público um dever de resolver 

problemas ambientais, mas estendendo-se a toda população. 

Explicitamente o princípio da eficácia está ligado ao fato de que uma compra 

para ser eficaz ela terá que estar pautada em sustentabilidade, que ainda não tem 

sido adota pelos administradores públicos de modo geral, desse modo a sociedade 

terá que se adaptar ao novo sistema de compra pública.  

Outro ponto que sempre gerou polêmica é a elaboração de projetos, a lei 

vigente não deixava claro sobre responsabilidade na sua falta ou em casos de 

obscuridade ou imprecisão. 

A nova lei em seu artigo 5º. Inciso XXX traz a contratação integrada, que 

deixa o fornecedor responsável pela elaboração dos documentos essenciais para a 

licitação que são, projeto completo e executivo, trazendo ainda o dever de executar 

o serviço, sendo cobrado caso não cumpra com a lei. 

Não é possível deixar de mencionar a criação de contrato de eficiência, 

segundo artigo 5º. inciso LI, o objetivo é trabalhar com geração de economia, aqui 

existe um risco considerável de possível irregularidade. 

O fornecedor pode para gerar a economia, tentaram entregar um produto ou 

serviço de qualidade inferior. 

Ainda temos a inclusão de uma modalidade de diálogo competitivo, segundo 

artigo 5º. Inciso XLI, que não existe na lei atual, porém o legislador criou com intuito 

de através de conversas e negociações com os possíveis fornecedores, possa se 

chegar a uma finalidade que atenda ao que as partes se propõem. 
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Uma lei para ter mais rigor nas compras públicas, porém deve ser analisado 

se esse rigor não vai dificultar para a contratação de pequenos fornecedores. 

Haverá maior rigor, porém, pode ser mais difícil para o pequeno empresário 

participar de compras e contratações, pois se houver muita exigência isso poderá 

implicar em aumento do preço final para a Administração, tornando mais caro a 

aquisição. 

A lei 8.666/93, não possui o agente de licitação, o que na nova lei foi incluso, 

no artigo 7º, e na sequência, a lei traz suas responsabilidades e atribuições dentro 

do certame, ficando mais claro e objetivo para o Estado encontrar responsáveis em 

casos de processos de improbidade administrativa, em consequência será mais fácil 

a punição dos infratores. 

O projeto de lei traz como base uma novidade muito interessante o artigo 337 

e seguintes do código penal serão utilizados para fazer cumprir deveres legais 

expressos em casos de fraude ao certame, para com isso facilitar a 

responsabilidade de autores de atos de improbidade administrativa ou 

irregularidades públicas, a fim de dar aos cidadãos maior credibilidade no que tange 

a eficiência do poder público, o que a lei atual não tinha em seus artigos. 

O artigo 89 da nova lei dispõe sobre as garantias que podem chegar a 30% 

do valor do contrato para casos de serviços de grande porte. 

 A lei 8.666/93 define com percentual menor, vejamos: 

 

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde 
que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida 
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e 
compras. 
§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto 
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros 
consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente 
aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto 
no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do 
valor do contrato.  

 

Mas porque uma alteração tão brusca? 

Talvez a intenção do legislador é ao alterar para um percentual bem maior, 

isso coíbe desistência ou paralisação de obras, por simples motivo de que nenhum 

fornecedor ou prestador de serviços, tomando ciência de um seguro tão elevado, vai 

querer contratar e desistir, logo as obras serão efetuadas e concluídas, quando 

iniciadas. 
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Finalmente não pode esquecer-se de dar lugar a algo muito importante, onde 

o legislador cedeu a modernização do sistema judiciário e em prol do princípio da 

celeridade, institui a mediação e arbitragem nos conflitos públicos, no projeto de lei 

6814/17. 

 

Art. 44-A. Nos contratos regidos por esta lei, poderá ser admitido o 
emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, 
inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua 
portuguesa, nos termos da lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, e a 
mediação, para dirimir conflitos decorrentes da sua execução ou a 
ela relacionados. 

 

Dessa forma questões que anteriormente abarrotavam o sistema judiciário 

terão vez e voz na arbitragem, e consequentemente resolvidas de forma rápida e 

eficaz evitam-se assim prejuízos para ambas as partes. 

Enfim, o legislador e o judiciário estão cumprindo seu papel, e a sociedade 

está caminhando para se enquadrar em um mundo de avanço e evolução social de 

grandes proporções, apenas precisamos ter o cuidado de saber adaptar nosso 

cotidiano com o que é novo, evitando impactos ambientais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  
O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de demonstrar o quanto 

é imprescindível e urgente a Licitação Verde, para as gerações presentes e futuras, 

em razão dos seus benefícios.  

Com essa base inicial de melhor proposta para a Administração, foi inclusa a 

sustentabilidade, definindo que para ter um bom desempenho é necessário um olhar 

baseado no desenvolvimento econômico, social e não causar impactos negativos ao 

meio ambiente, dessa forma obedecendo ao tripé sustentável. 

Esse tripé se refere a aspectos sociais, ambientais e financeiros, onde a 

evolução caminha de mãos dadas com tais critérios. 

A sociedade é detentora do dever de cuidar do meio que vivemos, e sua 

evolução está ligada ao meio ambiente e que aspecto econômico de vida de cada 

indivíduo.  Assim, a licitação verde contribui para o desenvolvimento sustentável, 

promovendo o desenvolvimento das cidades, a geração de empregos e melhorando 

a qualidade de vida das pessoas. 

O Estado busca o desenvolvimento econômico com a introdução de ações de 

impactos positivos na sociedade, com ênfase para a gestão ambiental onde a 

empresa deve estar habituada a gerir com sustentabilidade e estar sempre 

buscando melhorar essa obrigação social pautada na Constituição. 

A promoção da licitação verde, segundo o projeto de lei 6814/2017: 

 

Art. 4º Na aplicação desta Lei serão observados os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade 
administrativa, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 
eficácia, da motivação, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da 
economicidade e da sustentabilidade. 

 

O objetivo do trabalho é demonstrar que para a licitação verde deverão ser 

adotadas medidas de compreensão, confecção, e por fim execução de certame 

público, com objetivos claros de evoluir sem degradar, e a administração pública 

utiliza seu poder de compra para a implementação dessa política de compra 

ecologicamente correta. 
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Para que isso aconteça é necessário entender a compra sustentável, 

conceituada de forma simples como meio que tem o Estado de adquirir com 

responsabilidade ambiental, não sendo apenas o critério menor preço, mas sim o 

critério de melhor proposta.  

Para efetivação da sustentabilidade no setor público é necessário corrigir as 

falhas apontadas pela fiscalização. Contudo, isso somente será possível com a 

participação de todos, se iniciando pela implementação de políticas de gestão 

ambiental nas empresas, com acompanhamento de impactos ao meio ambiente, os 

negativos para corrigir e os positivos para sua propagação nos órgãos públicos. 

A licitação verde é para a sociedade importante instrumento de compra que o 

setor público tem, e pode utilizar para aquisição e contratação, com objetivo de 

desenvolver sem agredir o meio ambiente, e se traduzir em importante instrumento 

de conscientização da importância de recursos renováveis reaproveitáveis e finitos. 

Em uma compra pública, ou contratação o Projeto Básico e o Termo de 

Referência são elementos fundamentais para a propagação da sustentabilidade no 

setor público. O trabalho de pesquisa esclarece que sua falta ou confecção incorreta 

ou com obscuridade e imprecisão acarreta para o setor público prejuízos que podem 

ser evitados através da fiscalização.  

Propomos que a licitação verde faça a diferença na sociedade, onde mude as 

posições dos indivíduos em relação ao meio ambiente em todos os aspectos, não só 

no natural, mas que tenha efeitos positivos nos outros tipos de meio ambiente, como 

meio ambiente do trabalho. 

A população deverá ser educada por meio de políticas públicas que viabilizem 

a implantação da licitação verde, que infelizmente não é utilizada em várias partes 

do país. 

À medida que o poder público vá sendo mais exigente no que se refere a 

sustentabilidade pública, em contrapartida as empresas irão adequar-se a 

gerenciamento com responsabilidade ambiental, melhorando assim a qualidade de 

vida de todos e desenvolvendo o país. 

Para um bom desempenho de certame, deve-se considerar que sem 

exemplos, é difícil entender o tema, o presente trabalho atinge a finalidade 

alcançada por demonstrar que a responsabilidade do bom desempenho do poder 

público decorre de interesse da população na forma de como utilizar dinheiro 

público. 
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Demonstrar as etapas da compra e contratação pública esclarece a todos que 

ainda a melhor forma de não ser prejudicado é a prevenção, que se dá por 

acompanhamento, por parte da sociedade. 

A licitação verde pode inclusive, ser voltada para desenvolvimento local, sem 

que isso seja caracterizado como licitação direcionada.  

Além das normas jurídicas, a fiscalização deve ser por parte de todos não só 

do Ministério Público e de partes da sociedade, mas sim de todas as classes. 

O trabalho tem por objetivo demonstrar que é possível sim contratar e adquirir 

no setor público, sem cometer irregularidades, sem agredir o meio ambiente através 

dessa contratação, bem como promover a sustentabilidade e desenvolvimento 

econômico na sociedade. 

É necessário que a licitação verde seja adotada em todos os setores da 

Administração Pública. Porém tem que se ter cuidado na confecção e na alteração 

das leis para que não se utilize a rigidez sobre as normas licitatórias com intuito de 

melhorar e seja um elemento dificultador da expansão econômica. 

A opinião das pessoas quanto a sustentabilidade está sendo aprimorada, para 

fazer o indivíduo compreender a necessidade e importância da licitação verde, 

voltada para a proteção ambiental, preocupada desde a aquisição até o descarte da 

embalagem do produto adquirido, se é viável ecologicamente. 

É certo que há um avanço nesse sentido, porém existe um déficit grande de 

informações, e não há políticas educacionais para fazer a implantação da licitação 

sustentável, embora o acompanhamento de trabalhos de compras e contratações 

públicas tem sido feito por parte dos órgãos competentes. 

A implantação de compra de merenda orgânica em Santa Catarina é um 

ótimo exemplo de implantação de sustentabilidade de forma coerente e socialmente 

benéfica, pois existem vantagens para o setor público e para a população. 

A nova lei traz maior rigidez ao certame publicou, o que realmente preocupa 

é, até que ponto essa rigidez com mais exigências vai melhorar ou por outro ângulo, 

poderá haver uma dificuldade dos pequenos produtores ou fornecedores para 

participar concorrendo. 

A pergunta que fica é: 

A nova lei de licitações se for aprovada, poderá restringir a participação de 

alguns fornecedores? 
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Se isso ocorrer estará ferido o princípio da isonomia, que deve sempre ser 

respeitado dando a todos direito de participar do certame? 

A questão é muito mais complexa, pois temos evoluído em relação ao meio 

ambiente e sua degradação, porém a fiscalização de ações que trazem impactos 

negativos a ele tem sido feita por parte do poder público, porém não é só o poder 

público que deve fiscalizar, mas sim todo cidadão consciente da necessidade de um 

mundo ecologicamente viável. 

Enfim, o trabalho efetuado intitulado “como evitar as irregularidades nas 

compras e contratações de serviços públicos em licitação verde”, alcançou seu 

objetivo, por demonstrar que a sociedade empresária está aderindo ainda que 

timidamente políticas de gerenciamento ambiental. 

De outro lado, os consumidores estão dando preferência para produtos que 

sejam provenientes de empresas que de alguma forma se preocupe com a 

sustentabilidade. 

 Estando a questão financeira do produto ligada ao benefício que se pode 

alcançar, em relação ao meio natural, enfim, o poder público, está buscando fazer a 

lição de casa, com incentivos a adesão de licitação verde para beneficiar a 

população. 

O trabalho fez a exposição de tudo que se faz para evitar possíveis 

irregularidades no setor público, em relação as compras e contratações 

sustentáveis, de forma a concluir que a licitação verde deverá ser aderida para evitar 

a degradação do meio ambiente, não só o natural. 

Para que se efetive a viabilização de licitação verde da forma correta e se 

evite as irregularidades, é necessário que servidores e população saibam manipular 

os componentes do certame e que saibam acompanhar o andamento, incluindo na 

licitação (etapa anterior a publicação do edital ), uma rápida exposição do que é, 

para que serve, e quais objetivos se espera alcançar. 

Se a administração começar a expor a licitação ainda que de forma rápida, 

antes de dar início aos tramites legais para execução, uma quantidade enorme de 

pessoas irá ter mais conhecimento do que se busca e do que será oferecido, isso 

poderá ser ofertado para um numero específico de pessoas, sempre com indivíduos 

que não estejam participando da concorrência em questão. 
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Pode-se efetuar uma análise de custo benefício de um curso rápido de como 

executar a licitação, que na verdade já é ofertado pelo poder público, porém precisa 

ser estendida a sociedade de maneira geral. 

A irregularidade pode ser sanada ou evitada, mas para isso deve-se ofertar a 

população uma forma de educação ambiental, ou seja, a licitação verde deve estar 

voltada para políticas de desenvolvimento social e educacional, que na prática ainda 

é a melhor forma de evitar erros, que na maioria das vezes trazem prejuízos à todos 

A proposta é ampliar o conhecimento de licitação sustentável, pois quem 

conhece, tem menos chance de errar, se a população estiver atenta aos gastos 

públicos, os administradores terão mais dificuldade para lesionar a sociedade. 

Para que isso seja possível é necessário que a população tenha condições de 

conhecer e fiscalizar, sendo necessário que a aquisição ou contratação vise ofertar 

para o leigo condições de entender o que se irá obter e contratar, através de cursos 

que poderiam ser inclusos inclusive na grade curricular escolar de forma sucinta, 

facilitando assim a educação social para o gerenciamento de valores públicos. 

O tema compras públicas sustentáveis é amplo, sendo portanto, necessário 

novas pesquisas para facilitar a agilidade e bom andamento do serviço público, 

sendo evidenciado que a prevenção através do conhecimento e fiscalização, ainda é 

a melhor forma de evitar   irregularidades. 
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