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RESUMO 

 

No desempenho de suas funções, o Estado constitui-se em importante comprador e 

consumidor de bens e serviços. Diante dessa realidade, a sociedade tem exigido 

dele uma responsabilidade maior na defesa e preservação do ambiente, aliada a um 

consumo sustentável. A fim de verificar se o Estado tem exercido essa 

responsabilidade, esta dissertação tem por propósito analisar, no período de março 

de 2010 a março de 2014, o estado de implantação do processo de compras da 

Universidade Federal de Minas Gerais, no contexto da adoção de critérios de 

sustentabilidade ambiental, definidos pela Instrução Normativa nº 01/2010. Os 

pilares teóricos do estudo foram constituídos a partir dos fundamentos da proteção 

constitucional do meio ambiente e das políticas públicas que contribuem para a 

promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, são abordadas as 

principais conferências da Organização das Nações Unidas que tratam do meio 

ambiente e consumo sustentável. Como elementos da metodologia da pesquisa, são 

caracterizadas as licitações sustentáveis e definidos os critérios de sustentabilidade 

ambiental, bem como os parâmetros das certificações e rotulagens ambientais, 

aplicados em 106 (cento e seis) processos de aquisições e contratações realizados 

na UFMG, entre maio de 2012 e março de 2014. Como primeiro objetivo específico, 

busca-se avaliar em qual grau de adequação aos critérios de sustentabilidade 

ambiental o processo de compras implantado na Universidade se encontra. O 

segundo objetivo específico busca identificar e descrever as principais aquisições e 

contratações com a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental.  E como 

terceiro objetivo específico procura-se identificar os resultados ambientalmente 

favoráveis obtidos mediante a implantação do processo de compras de acordo com 

os critérios definidos pela Instrução Normativa nº 01/2010. 

 

Palavras-chave: Estado. Meio Ambiente. Desenvolvimento Sustentável. Licitações 

Sustentáveis.  

 

  



ABSTRACT 

 

On the performance of their activities, the State constitutes important buyer and 

consumer of goods and services. Faced with this reality, society has required of it 

greater responsibility in defending and preserving the environment, combined with a 

sustainable consumption. In order to check whether the State has exercised that 

responsibility, this dissertation aims to analyze purpose, during the period from 

March 2010 to March 2014, the state of implementation of the purchasing process at 

the Federal University of Minas Gerais, in the context of the adoption of 

environmental sustainability criteria, defined by the normative instruction nº 01/2010. 

The theoretical foundations of the study were constituted from the foundations of the 

constitutional protection of the environment and of public policies that contribute to 

the promotion of sustainable development. In this sense, are addressed the major 

conferences of the United Nations that deal with the environment and sustainable 

consumption.  As elements of the methodology of the survey, are characterized 

sustainable bids and defined the criteria of environmental sustainability, as well as 

the parameters of the certifications and environmental labelling, applied in 106 

procurement and contracting processes carried out at UFMG from May 2012 and 

March 2014. The first specific objective seeks to assess which degree of 

appropriateness criteria for environmental sustainability purchasing process deployed 

at University lies. As the second specific objective seeks to identify and describe the 

major acquisitions and hiring with the adoption of criteria for environmental 

sustainability. And as the third specific objective seeks to identify environmentally 

favourable results obtained by implementation of the purchasing process in 

accordance with the criteria defined by the normative instruction nº 01/2010.  

 

Keywords: State. Environment. Sustainable Development. Sustainable Purchases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado, no exercício de sua autonomia financeira, administrativa e política, tem o 

dever constitucional de proteger o meio ambiente e garantir que a coletividade possa 

desfrutar de um ambiente equilibrado e sadio que contribua para a melhoria das 

condições de vida.  

 

No desempenho de suas funções, ele constitui-se em importante comprador e 

consumidor de bens e serviços. Diante de tal situação, a sociedade cada vez mais 

tem exigido do Estado uma maior responsabilidade e atuação na defesa e 

preservação do meio ambiente, aliado a um consumo sustentável.  

 

As aquisições no setor estatal correspondem a aproximadamente 15% do Produto 

Interno Bruto (PIB), demonstrando o grande poder de compra e contratação da 

Administração Pública (VALENTE, 2011). Esse poder de compra pode desempenhar 

papel de destaque na orientação dos agentes econômicos, quanto aos padrões do 

sistema produtivo e do consumo de produtos e serviços. As transações envolvidas 

mobilizam setores importantes da economia, que se ajustam às demandas previstas 

nos instrumentos convocatórios de licitação (BIDERMAN et al., 2008). Dessa forma, 

as compras e contratações públicas constituem uma atividade de importância 

estratégica considerável dentro das instituições por fornecerem bens e serviços 

necessários a sua demanda, em quantidade e preço adequados. Comprar de forma 

eficaz consiste em atender ao interesse público com custos menores e empregando 

os recursos com eficiência.  

 

As Universidades Públicas Federais, como entes públicos, possuem a missão de 

desenvolver estratégias que possibilitem a manutenção de um meio ambiente sadio 

a seus educandos, servidores e à comunidade em geral. Uma das maneiras de 

atender a esse propósito consiste em aplicar os recursos disponíveis de forma eficaz 

a fim de adquirir bens e contratar serviços por meio de seu processo de compras.  

 

Com a edição da Instrução Normativa nº 01/2010, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão (MPOG), a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental passou a 
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integrar as especificações dos processos de compras e contratações das 

universidades. 

 

Em que pese a natureza jurídica do referido ato normativo e dada a sua relevância 

na mudança de padrões de aquisição de bens serviços e obras, a IN nº 01/2010 

pode ser considerada o primeiro marco regulatório para a adoção de critérios de 

sustentabilidade ambiental na Administração Pública Federal. A edição dessa norma 

estabeleceu, portanto, a realização das compras públicas sustentáveis ou licitações 

sustentáveis nas instituições públicas. 

 

1.1 Questão norteadora 

 

Fundamentado nesse contexto da gestão pública orientada para a sustentabilidade, 

este estudo pretende buscar uma resposta consistente para a seguinte questão 

norteadora:  

 Qual o estágio de implantação do processo de compras da UFMG, no contexto 

da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental? 

 

1.2 Objetivos geral e específicos 

 

Buscando responder à pergunta norteadora, estabeleceu-se como objetivo geral:  

 Analisar o processo de implantação dos critérios de sustentabilidade ambiental 

nas compras e contratações da UFMG. 

 

Como objetivos específicos: 

1) Avaliar o grau de adequação do processo de compras da UFMG diante dos 

critérios de sustentabilidade ambiental; 

2) Identificar e descrever as principais aquisições e contratações realizadas com 

adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na UFMG;  

3) Identificar e analisar os aspectos do processo de compras no contexto da 

adoção de critérios de sustentabilidade ambiental.  
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1.3 Justificativa e relevância do estudo 

 

Dentre as várias justificativas para a realização deste estudo, encontram-se as 

seguintes. 

 

Acadêmica  

  

A Constituição Federal de 1988 introduziu no País princípios ambientais que impõem 

ao Poder Público a preservação e defesa a um meio ambiente sadio para as 

presentes e futuras gerações. Sendo assim, é dever do Estado a formulação de 

políticas públicas que visem ao bem-estar da coletividade e garantam a efetividade 

desse direito.  

 

As licitações sustentáveis constituem uma política pública para a preservação do 

meio ambiente que, por meio da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental 

nas aquisições e contratações públicas, visam à redução dos impactos ambientais e 

à promoção do desenvolvimento sustentável.  

 

Devido ao fato de os estudos sobre esse tema ainda serem incipientes na literatura 

brasileira, essa discussão torna-se relevante na Universidade Federal de Minas 

Gerais, pelo fato de a mesma constituir-se em uma autarquia da Administração 

Pública Federal, estando obrigada a adotar os critérios de sustentabilidade 

ambiental nas aquisições de bens e contratações de serviços.  

 

Nesse sentido, cabe à Academia desenvolver pesquisas mais detalhadas sobre as 

licitações sustentáveis, de modo a contribuir para uma maior reflexão sobre o tema. 

 

Institucional 

 

Com a edição da Instrução Normativa nº 01/2010, a Administração Pública Federal 

foi obrigada a adotar critérios de sustentabilidade ambiental que abranjam os 

processos de extração ou fabricação, utilização ou descarte dos produtos e 

matérias-primas em seus processos de compras e contratações. A UFMG, como 
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autarquia vinculada à Administração Pública Federal indireta, está obrigada a 

cumprir tal determinação.   

 

Dessa forma, esta pesquisa tem por propósito contribuir para que a Instituição tenha 

conhecimento sobre o estágio de implementação e adequação à legislação em que 

se encontra, e assim poder efetuar melhorias que visem à proteção e preservação 

do meio ambiente. 

 

Pessoal 

 

O estudo da adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições e 

contratações de serviços da UFMG constituem uma oportunidade para a autora, que 

faz parte do corpo técnico da área administrativa da UFMG, aprofundar seus 

conhecimentos relativos ao tema estudado e aplicá-los em sua atividade 

profissional. 

 

1.4 Estrutura da dissertação  

 

Esta dissertação é composta de seis capítulos e está disposta da seguinte maneira: 

o primeiro, introdutório, contextualiza o tema, ressaltando sua relevância, e 

apresenta os objetivos geral e específicos do estudo, bem como as justificativas 

para a realização da pesquisa.  

 

O segundo capítulo, dedicado ao referencial teórico, contempla a pesquisa e está 

baseado em conhecimentos de importantes estudiosos da matéria.  

 

O referencial morfológico, entendido como o estudo do ambiente de análise e 

observação, é o tema do terceiro capítulo. 

 

O quarto capítulo descreve a metodologia e os meios de coleta e de análise dos 

dados.  
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Já o quinto capítulo tem por propósito apresentar e analisar as informações das 

unidades de observação, bem como analisar entrevistas semiestruturadas e dos 

processos de pregão eletrônico. 

 

No sexto e último capítulo, tecem-se as considerações finais da presente 

dissertação, com fundamento na pergunta norteadora, nos objetivos propostos e nas 

limitações da pesquisa, apresentando-se sugestões para estudos posteriores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO – O PODER DE COMPRA DO ESTADO FACE AO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A fim de fundamentar a proposta desta pesquisa e demonstrar a importância das 

licitações sustentáveis, faz-se necessário apresentar o entendimento dos autores, 

pesquisadores e estudiosos sobre o uso do poder de compra do Estado na 

promoção do desenvolvimento sustentável.  

 

Os temas que norteiam o presente trabalho estão divididos em cinco seções. A 

primeira possui como propósito primordial o estudo do papel do Estado e a 

condução das políticas públicas para a promoção do desenvolvimento sustentável. A 

segunda seção busca conceituar desenvolvimento sustentável e sustentabilidade 

ambiental, discorrendo sobre as principais conferências ambientais que objetivaram 

a proteção ambiental. A terceira tem por propósito elucidar as licitações 

sustentáveis, tema central do presente estudo, e avaliar a efetividade da adoção de 

critérios de sustentabilidade nos processos de aquisição de bens e contratação de 

serviços na Administração Pública Federal. A quarta aborda a sustentabilidade 

ambiental nas compras governamentais e a quinta seção apresenta a legislação 

ambiental aplicável às licitações. 

 

2.1 Estado, meio ambiente e políticas públicas  

 

Segundo Mello (1996), a teoria tradicional do Direito ensina, com propriedade, que a 

conjugação dos elementos sociedade, território e poder corporifica o Estado como 

uma ordem coercitiva, obrigatória, da conduta humana. Assim, ao ser conceituado 

como a ordem jurídica soberana, que atua em determinado território, o Estado 

possui a faculdade de propiciar a seus cidadãos o bem comum, garantir o pleno 

exercício de seus direitos fundamentais e cooperar para a promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

 

Três aspectos emergem dessa conceituação: formal, material e operacional. O 

aspecto formal diz respeito à constituição do Estado através de um conjunto de 

órgãos destinados a realizar os objetivos traçados pelo Governo. Já o aspecto 

material caracteriza o ente estatal consoante o conjunto das funções inerentes ao 
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serviço público em geral. Por fim, o aspecto operacional corresponde ao 

desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado 

ou por ele assumidos em benefício da coletividade. 

 

Ainda segundo Melo (1996), o aparelho estatal é composto pela própria pessoa do 

Estado, atuando por meio de suas unidades, representados pelos órgãos e por 

pessoas jurídicas que ele mesmo criou para auxiliá-lo, tais como as autarquias, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações governamentais, 

que compõem a Administração Pública indireta. De acordo com o autor, ao executar 

os serviços, através de seus órgãos, o Estado busca oferecer à sociedade um 

atendimento eficaz e qualificado. 

 

Para Di Pietro (2007), a Administração Pública pode ser definida como o conjunto de 

órgãos e entes públicos aos quais a lei atribui o exercício da função do Estado. Esta 

pode ser direta, quando composta pelos entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios), ou indireta, quando composta por autarquias, paraestatais e 

fundações.  

 

No entendimento de Barros (2009), a finalidade da Administração Pública é o bem 

comum da coletividade e a defesa do interesse público, constituindo obrigação do 

agente público agir em prol da coletividade, cumprindo com os deveres que a lei lhe 

impõe. 

 

2.1.1 A reforma do Estado e a administração pública gerencial  

 

No intuito de melhorar sua estrutura pública dentro das diretrizes e de um perfil 

gerencial, o governo brasileiro iniciou, a partir de 1995, o “Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado”. Segundo Bresser-Pereira (1998), essa reforma teve como 

objetivo dotar a Administração Pública com técnicas gerenciais utilizadas pela 

iniciativa privada. Dessa forma, o modelo burocrático até então utilizado foi 

substituído por um modelo de administração gerencial que privilegia a inovação, a 

melhoria na prestação dos serviços públicos e a democracia na participação popular. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
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Para Costa (em MARTINS & PIERANTI, 2006), a área de compras e contratações 

públicas foi um dos principais segmentos mais visados pela reforma do Estado e 

foco de modernização da administração pública.  

 

Segundo Meirelles (2006b), além de propiciar o aperfeiçoamento e o aumento da 

qualidade na prestação dos serviços à coletividade, a reforma administrativa 

também objetivou a redução dos custos e a otimização de processos. Para Meyer Jr. 

(2005), essa otimização foi sentida pelas universidades públicas, que 

experimentaram mudanças significativas em sua gestão com a implementação da 

reforma da administração pública gerencial. 

 

Feitas as devidas explanações sobre a atuação, finalidade e reestruturação do 

Estado após a reforma da década de 1990, verifica-se que, sob o ponto de vista 

ambiental, é dever do Estado implementar novas formas de gestão administrativa. 

Partindo-se dessa consideração, a introdução de critérios de sustentabilidade 

ambiental nas compras públicas representa uma nova maneira de atuação por parte 

do Estado na preservação e proteção ao meio ambiente.  

 

2.1.2 A proteção constitucional do meio ambiente  

 

A discussão acerca do crescimento dos problemas ambientais e a busca por 

soluções que contribuam para a manutenção de um meio ambiente sadio para as 

presentes e futuras gerações têm sido colocadas em destaque no cenário nacional e 

internacional nas últimas décadas. Tal situação gerou, a partir da década de 70, um 

aumento da conscientização ecológica por parte da sociedade, que diante dos 

problemas ambientais tem exigido do Poder Público uma maior responsabilidade em 

preservar e defender o meio ambiente. 

 

Damacena (2009) define o meio ambiente como sendo o “ecologicamente adequado 

à existência do homem e dos animais, com respeito à fauna, flora, e aos recursos 

naturais do planeta, passíveis de fruição por toda a sociedade”. Segundo a autora, 

esse conceito supera a denominação de que o meio ambiente é um bem público, 

tendo em vista que o dever de defendê-lo e preservá-lo não cabe somente ao 
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Estado, mas também à coletividade. Nesse sentido, a proteção a um meio ambiente 

equilibrado pode ser considerado um direito fundamental do ser humano.  

 

Ao tratar da definição de meio ambiente, Mazzilli (2005, p. 142-143) destaca que:  

 
Estão assim alcançadas todas as formas de vida, não só aquelas da biota 
(conjunto de todos os seres vivos de uma região) como da biodiversidade 
(conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera, ou 
seja, todas as formas de vida em geral do planeta), e até mesmo está 
protegido o meio que as abriga ou lhes permite a subsistência. 
 

Para Santos (2011), uma das formas de o Estado atender aos anseios da 

coletividade consiste na defesa e manutenção do meio ambiente ecologicamente 

sadio. Segundo a autora, a Constituição Federal de 1988, por meio do art. 225, 

garantiu à sociedade o direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

2.1.3 As políticas públicas e o meio ambiente  

 

As políticas públicas são realizadas por meio de programas, diretrizes e projetos que 

têm por finalidade o atendimento das necessidades demandadas pela coletividade.  

 

Para Bucci (em BUCCI et al., 2001), as políticas públicas representam uma autêntica 

união de interesses da coletividade em torno de objetivos comuns. Já Schmidt (em 

REIS & LEAL, 2008) preconiza que toda política pública destina-se à sociedade e 

objetiva a redução das diferenças sociais.  

 

De acordo com Bliacheris (em SANTOS & BARKI, 2011), as licitações sustentáveis 

são políticas públicas que preservam o meio ambiente. Segundo ele, a introdução de 

critérios de sustentabilidade ambiental nas compras e contratações da 

Administração Pública representa uma nova maneira de atuação do Estado, 

possuindo fundamento no art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988.  

 

As políticas públicas ambientais constituem as normas e planos definidos pelo Poder 

Público que têm como missão proteger e preservar o meio ambiente. Sendo assim, 

serão abordadas neste trabalho as principais políticas que fundamentaram a 

introdução das licitações sustentáveis na Administração Pública Federal: Política 
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Nacional do Meio Ambiente (PNMA), Política Nacional de Mudança do Clima 

(PNMC) e Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

a) A Política Nacional do Meio Ambiente 

 

A Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), pode 

ser considerada o marco inicial de uma política ambiental pública efetiva no País. 

Isso se deve ao fato de estabelecer definições legais sobre meio ambiente, recursos 

ambientais, melhoria da qualidade ambiental, degradação ambiental e redução da 

poluição. 

 

De acordo com Lima (2013), a referida lei possui como objetivo a harmonização e a 

integração das políticas públicas de meio ambiente dos entes federativos, tornando-

as mais eficazes e efetivas. 

 

Diniz (2011) entende que a Lei, ao estabelecer no inc. I do art. 4º, que a PNMA 

visará à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 

da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ambiental, impôs diversos requisitos 

que podem ser interpretados como orientadores para as licitações sustentáveis. 

 

Dessa forma, a redação do art. 4º da referida lei assim o expõe: 

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

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  

[...]  

III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;  

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas 
para o uso racional de recursos ambientais;  

[...]  

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 
utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; [...] (BRASIL, 1981) 
 

Desde a edição da Lei nº 6.938/81, portanto, já se percebia a existência de políticas 

públicas em prol da proteção e preservação ambiental, que promoviam o meio 

ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 
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Observa-se também que essa política concedeu supremacia ao meio ambiente por 

considerá-lo com um direito de uso comum que promove o desenvolvimento 

sustentável. 

 

b) A Política Nacional sobre Mudança do Clima  

 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei nº 

12.187/09, está balizada na produção de desenvolvimento econômico e social no 

País por meio de instrumentos capazes de produzir efeitos aos desafios do século 

XXI (BRASIL, 2009). 

 

Para Teixeira (2013), essa política tem como objetivo geral incentivar o 

desenvolvimento de ações para o enfrentamento das consequências econômicas e 

sociais advindas das mudanças climáticas. Ainda segundo a autora, a PNMC 

representou um marco regulatório para a sustentabilidade nas compras e 

contratações públicas, pois estabeleceu critérios de preferência em licitações para 

as propostas que propiciassem redução no consumo de recursos naturais, água, 

energia elétrica e emissão de gases estufa. 

 

Dentre os instrumentos estabelecidos no art. 6º da Lei encontra-se o relativo ao 

tema desta pesquisa: 

 
Art. 6º. [...] 

[...] 

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o 
desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a 
redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para 
a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência 
nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias 
público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para 
exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que 
propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e 
redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; (BRASIL, 
2009) 
 

Souza (em SANTOS & BARKI, 2011) ressalta que o texto do art. 6º da PNMC não 

estipulou os critérios ambientais a serem adotados para as propostas que propiciem 

maior economia de “energia, água e outros recursos naturais”, além da redução da 

produção de resíduos.  
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c) Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/10, 

representou um marco legal para a orientação dos gestores ambientais e da 

sociedade, ao definir ações de promoção do desenvolvimento sustentável. Essa 

importante política estabeleceu regras para todo o ciclo de vida do produto, desde a 

sua produção até seu consumo final, ou seja, percorrendo todas as fases que ele 

atravessa ao longo de sua vida. 

 

Segundo o art. 9º da referida lei, antes de ocorrer a compra ou a contratação de 

serviços, deve haver uma preocupação por parte dos dirigentes na destinação 

adequada dos resíduos produzidos em decorrência desses procedimentos. Ao 

pensar nessa destinação, a Administração Pública poderá se fazer valer de outro 

dispositivo presente na lei: a logística reversa, que, segundo a PNRS, é “o conjunto 

de procedimentos com o objetivo de viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

ao setor empresarial para o reaproveitamento, reciclagem ou destinação final 

adequada” (art. 3º, XII) (BRASIL, 2010).  

 

A Administração Pública tem a responsabilidade de contribuir no enfrentamento das 

questões ambientais, buscando estratégias inovadoras que repensem os atuais 

padrões de produção e consumo e os objetivos econômicos, inserindo nelas 

componentes sociais e ambientais. Diante dessa necessidade, as instituições 

públicas têm sido motivadas a implementar iniciativas específicas e desenvolver 

programas e projetos que promovam a discussão sobre o desenvolvimento e a 

adoção de uma política de responsabilidade socioambiental do setor público. 

 

De acordo com Hegenberg (2013), essa política representou um marco para a 

sustentabilidade nas aquisições e contratações públicas, tendo em vista o art. 7º, 

inciso X, da Lei nº 12.305/10, estabelece que são objetivos da PNRS a prioridade 

nas aquisições e contratações governamentais para materiais recicláveis e 

reciclados, bens, serviços ou obras que considerem critérios de sustentabilidade 

ambiental. 
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d) Programa Agenda Ambiental na Administração Pública 

 

A Administração Pública não só regula a economia mediante leis, como também 

adquire bens, contrata serviços e obras; sendo assim, como importante comprador, 

também deve assumir sua parcela de responsabilidade quanto às questões 

ambientais. 

 

Nesse sentido, em 1999, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e 

oficializado pela Portaria nº 510/02, foi criado o Programa Agenda Ambiental na 

Administração Pública, também conhecido como Agenda A3P (BRASIL, 2014). 

 

O programa possui como objetivo estimular os dirigentes públicos a incorporarem 

critérios de gestão ambiental em suas atividades administrativas, estimulando-os a 

agir por meio do uso racional dos recursos públicos e da gestão dos resíduos, a 

preservação dos recursos naturais e a redução das despesas. 

 

Para tanto, o principal desafio da Administração Pública, por meio da Agenda A3P, é 

promover a responsabilidade socioambiental, por meio da inserção de critérios de 

sustentabilidade ambiental (BRASIL, 2014). 

 

Segundo informações constantes no Relatório de Gestão do exercício de 2013, 

Parte A, item 9 – Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade 

Ambiental, a UFMG não aderiu ao referido programa. 

 

2.2 Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade ambiental 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar o conteúdo das conferências das 

Organizações das Nações Unidas (ONU) que contribuíram para a proteção e 

preservação do meio ambiente e que colaboraram para a introdução das licitações 

sustentáveis na Administração Pública. 
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2.2.1 O desenvolvimento sustentável e as Conferências da ONU 

 

O século XX assistiu a importantes transformações, geradas principalmente pelas 

ideias e práticas oriundas da Revolução Industrial, o desenvolvimento do capitalismo 

e a ocorrência de lamentáveis desastres ambientais, tais como o desastre na Baía 

de Minamata (Japão), com o envenenamento de centenas de pessoas por mercúrio 

derramado por uma fábrica de acetaldeído, em 1956; o desastre de Bophal (Índia), 

em 1984, em que uma empresa fabricante de pesticidas deixou vazar 40 toneladas 

de gases tóxicos; a explosão de um reator nuclear da usina de Chernobyl (extinta 

União Soviética), em 1986, lançando grandes quantidades de partículas radioativas 

na atmosfera; e o derramamento de óleo causado por um petroleiro no Alasca 

(EUA), em 1989 (DIAS, 2013). 

 

Tais acontecimentos, dentre outros, serviram, para despertar a conscientização 

humana acerca de graves problemas ambientais, produzindo debates principalmente 

nas Conferências Mundiais da Organização das Nações Unidas (ONU) nas últimas 

décadas. 

 

Em 1972, a ONU reuniu em Estocolmo (Suécia) representantes de 113 países, 250 

organizações não governamentais e órgãos ligados à ONU para a primeira 

Conferência sobre o Meio Ambiente, denominada “Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente” ou “Conferência de Estocolmo” (ONU, 1972).  

 

Nessa Conferência, foram incluídos princípios com o objetivo de oferecer à 

sociedade meios apropriados para a preservação e manutenção de um meio 

ambiente sadio, propício à natureza humana. Sua declaração final culminou em um 

manifesto ambiental tendente a inspirar e guiar as nações para a manutenção e 

preservação do meio ambiente. 

 

Para Barbieri e Silva (2011, p. 54), a Conferência de Estocolmo “firmou as bases 

para um novo entendimento acerca das relações entre o ambiente e o 

desenvolvimento socioeconômico”. 

 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en
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De acordo com Junqueira, Maior e Pinheiro (2011), após a Conferência de 

Estocolmo, a ONU criou, em 1983, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), presidida à época pela Primeira Ministra da Noruega, 

Gro Harlem Brundtland, com o objetivo de reexaminar as questões críticas do meio 

ambiente e desenvolvimento. Por meio dessa comissão foram propostas novas 

normas de cooperação internacional que pudessem orientar ações e políticas 

internacionais de forma a promover as mudanças que se faziam necessárias. 

Segundo os autores, em 1987, a CMMAD, por meio do relatório “Nosso Futuro 

Comum” ou “Relatório Brundtland”, apresentou aos países industrializados e em 

desenvolvimento um diagnóstico dos problemas globais ambientais e um alerta para 

os perigos do aquecimento global e da destruição da camada de ozônio.  

 

Para Farias (2012, p. 57), o Relatório Brundtland conceitua o desenvolvimento 

sustentável como sendo o “desenvolvimento que satisfaz às necessidades 

presentes, sem comprometer a as necessidades das futuras gerações”, conforme 

descrito a seguir: 

 
Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de 
mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para 
satisfazer as aspirações e necessidades humanas. (ONU, 1991). 
 

Neste sentido, o Relatório atentou para a necessidade de um novo tipo de 

desenvolvimento a ser alcançado pelos países industrializados e em 

desenvolvimento. Sendo assim, apontou a pobreza como uma das principais causas 

e um dos principais efeitos dos problemas ambientais do mundo (TAYRA, 2007). 

 

Para Barki (em SANTOS & BARKI, 2011), após a publicação desse relatório, a 

Assembleia Geral da ONU deliberou a convocação, em 1992, para a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também denominada 

Cúpula da Terra, Rio-92 ou ECO-92, com o propósito de estimular as nações a 

reduzirem consideravelmente ou eliminarem os padrões insustentáveis de produção 

e consumo. Segundo a autora, as ações para tornar sustentáveis as compras e 

contratações públicas começaram a ganhar força no cenário internacional a partir da 

realização da referida conferência. 
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Durante a Rio-92, foram assinados vários documentos importantes, tais como as 

convenções sobre diversidade biológica e mudanças climáticas. Foi também nessa 

conferência que os 190 países participantes assinaram o documento conhecido 

como Agenda 21 (MACHADO, 2002). 

 

Segundo Teixeira (2013), a Agenda 21 consistiu num protocolo de intenções 

assinado pelos países signatários, que se prontificam a adotar um programa de 

sustentabilidade ambiental em suas nações. Segundo a autora, o quarto capítulo da 

Agenda foi totalmente dedicado à mudança dos padrões de consumo. Nesse 

contexto, o papel do Estado passou a ter maior peso, pelo fato de ser ele um grande 

consumidor e indutor de padrões de produção. 

 

Para Vecchiatti (2004, p. 92), a difusão e implementação da Agenda 21: 

 
[...] contribuiu para impulsionar a criação de abordagens territoriais a partir 
de redes de comunicação, buscando-se a busca de soluções para os 
problemas referentes à sustentabilidade e à tentativa de conciliar o 
crescimento econômico com o desenvolvimento. 
 

Nesse contexto, segundo Farias (2012), as compras e contratações sustentáveis 

constituem ferramentas disponíveis para o Poder Público caminhar em direção ao 

desenvolvimento sustentável, pois desempenham importante papel na redução dos 

impactos ambientais. 

 

Segundo Hegenberg (2013), o tema licitações sustentáveis começou a ser discutido, 

mundialmente, por meio das ideias lançadas no quarto capítulo da Agenda 21. No 

item 4.23, estabeleceu-se como objetivo incentivar o Poder Público a considerar o 

aspecto ambiental em sua política de aquisição: 

 
Os próprios governos também desempenham um papel no consumo, 
especialmente nos países onde o setor público ocupa uma posição 
preponderante na economia, podendo exercer considerável influência tanto 
sobre as decisões empresariais como sobre as opiniões do público. 
Consequentemente, os governos devem examinar as políticas de aquisição 
de suas agências e departamentos de modo a aperfeiçoar, sempre que 
possível, o aspecto ecológico de suas políticas de aquisição, sem prejuízos 
dos princípios do comércio internacional. (ONU, 1992) 
 

Nesse contexto, na década de 1990, surgiram as primeiras iniciativas de uso do 

poder de compra do Estado como forma de estimular a aquisição de bens e a 

contratação de serviços sustentáveis. Foi também a partir da Eco-92 que a 
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percepção da produção e do consumo como fenômenos inseparáveis e 

interdependentes se consolidou (PORTILHO & RUSSO, 2008). 

 

Para Barcessat (em SANTOS & BARKI, 2011), durante a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável realizada em 2002, na cidade de Johanesburgo, os 

governos foram impulsionados a promover políticas de aquisições e contratações 

públicas que favorecessem o desenvolvimento e a difusão de bens e serviços 

propícios ao meio ambiente. Nessa cúpula, também conhecida como Rio+10, foi 

aprovado o Plano de Johanesburgo, que propôs a elaboração de uma série de 

programas com duração de dez anos que visassem apoiar iniciativas nacionais e 

regionais de mudança nos padrões de produção e consumo. 

 

Teixeira (2013) informa que essa série de programas foi lançada em 2003 e ficou 

conhecida como Processo de Marrakech. Segundo a autora, o Processo de 

Marrakech foi implementado por meio de forças-tarefas lideradas de forma voluntária 

por governos nacionais, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 

Nações Unidas (UNDESA). Assim sendo, foram criadas sete forças-tarefas para 

tratar de temas relevantes, relacionados à produção e consumo sustentáveis, aqui 

listadas por Portilho & Russo (2008, p. 10): 

 
[...] Cooperação com a África (liderada pela Alemanha); Educação e 
Consumo Sustentável (liderada pela Itália); Construções Sustentáveis 
(liderada pela Finlândia); Produtos Sustentáveis (liderada pela Inglaterra); 
Estilo de vida sustentável (liderada pela Suécia); Compras públicas 
sustentáveis (liderada pela Suíça) e Turismo Sustentável (liderada pela 
França). (grifo nosso) 
 

Conforme destacado no item 18 do Plano de Implementação de Johanesburgo, uma 

delas foi dedicada às compras públicas sustentáveis: 

 
18. [Acordado] Incentivar as autoridades competentes de todos os níveis 
para que levem em consideração as questões do desenvolvimento 
sustentável na tomada de decisões, inclusive no planejamento do 
desenvolvimento nacional e local, os investimentos em infraestrutura, 
desenvolvimento empresarial e aquisições públicas. Isto inclui a adoção de 
medidas, em todos os níveis, para:  

[...]  
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(d) [Acordado] Promover as políticas de aquisição pública que incentivem o 
desenvolvimento e a difusão de bens e serviços racionais sob o ponto de 
vista ambiental. (ONU, 2002, tradução nossa).1  
 

Vale destacar que sua metodologia se baseia na avaliação do estado das compras e 

contratações do governo com a revisão do normativo legal relacionado às aquisições 

e contratações públicas e no estabelecimento de uma política de compras públicas 

sustentáveis, com a capacitação dos funcionários envolvidos no processo.  

 

No ano de 2004, o Brasil obteve apoio internacional oferecido por organizações e 

entidades para iniciar as compras e contratações sustentáveis, o que incentivou a 

realização de diversas iniciativas, dentre elas o “Projeto Promovendo Compras 

Públicas Sustentáveis no Brasil”, que visou promover a implementação de políticas e 

práticas de compras públicas sustentáveis no Estado de São Paulo e em Minas 

Gerais. A iniciativa teve como objetivo influenciar o governo federal e outros estados 

brasileiros a utilizarem seu poder de compra em prol do desenvolvimento 

sustentável (SANTOS, 2011). 

 

O tema das compras públicas sustentáveis também foi promovido na Conferência 

Rio+20, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 2012, tendo como resultado, 

dentre outros, o reconhecimento, por representantes de 191 países, da importância 

desse tipo de compra para o desenvolvimento da produção e do consumo 

sustentável pelas nações. Outro resultado positivo dessa conferência foi o 

lançamento de uma iniciativa para promover a transição para a economia verde por 

meio do uso do poder de compra dos Estados (SANTOS 2011). 

 

Essa iniciativa, denominada International Sustainable Public Procurement Initiative 

(SPPI), tem por objetivo aumentar os gastos públicos com produtos e serviços que 

contribuem para o aumento dos benefícios ambientais e sociais, por meio da 

disseminação de conhecimento e ferramentas relacionadas a compras públicas 

sustentáveis, análise de obstáculos e busca de soluções, entre outros. A SPPI foi 

                                                             
1 No original: “18. [Agreed]. Encourage relevant authorities at all levels to take sustainable 

development considerations into account in decision-making, including on national and local 
development planning, investment in infrastructure, business development and public procurement. 
This would include actions at all levels to: 
[…] 
(d) [Agreed] Promote public procurement policies that encourage development and diffusion of 
environment sound goods and services;” 
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endossada por mais de trinta países e instituições, entre elas: Brasil, Suíça, 

Equador, Chile, Dinamarca, Holanda, Maurício, Costa Rica, China, Nova Zelândia e 

Líbano (ONU, 2011). 

 

Segundo Braga (2012), em relação às compras públicas sustentáveis e à promoção 

do desenvolvimetno sustentável, o Brasil assumiu importantes compromissos 

internacionais, os quais estão elencados no QUADRO 1: 

 

Quadro 1 – Cronologia normativa dos compromissos internacionais assumidos pelo 

Brasil 

Ano Normativos 

1985 Convenção de Viena para proteção da camada de ozônio; 

1987 Protocolo de Montreal; 

1992 Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima; 

Agenda 21 Global; 

Conferência sobre diversidade biológica; 

1997 Protocolo de Quioto; 

2001 Acordo-Quadro sobre meio ambiente do Mercosul; 

2002 Declaração de Joanesburgo sobre desenvolvimento sustentável; 

2009 Acordo de Copenhague-COP 15; 

2010 Acordo de Cancún; 

Fonte: Adaptado de Braga (2012, p. 136) 

  

Em harmonia com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, o 

QUADRO 2 apresenta os marcos normativos nacionais que remetem à inclusão de 

critérios de sustentabilidade nas compras públicas sustentáveis no Brasil. 

 

Quadro 2 – Normativos sobre adoção de critérios de sustentabilidade ambiental 

Ano Normativos 

1981 Política Nacional de Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81; 

1988 Artigo 225 c/c artigo 170, VI, Constituição Federal de 1988; 

1993 Lei de Licitações e Contratos - Lei nº 8.666/93; 

1998 Decreto nº 2.383/1998: vedação dada aos órgãos e entidades da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional para a aquisição de produtos ou equipamentos que 
contenham ou façam uso das substâncias que destroem a camada de ozônio; 

1999  Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P; 

2009 Política Nacional sobre Mudança do Clima - Lei nº 12.187/09; 

2010 Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG: instituiu os critérios de sustentabilidade 
ambiental nas aquisições e contratações da Administração Pública Federal; 
Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/2010; 
Lei nº 12.349/10: incluiu no art. 3º da Lei nº 8.666/93 o desenvolvimento nacional 
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Ano Normativos 

sustentável como princípio licitatório;  

2011 Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis - PPCS;  
Regime Diferenciado de Contratações Públicas - Lei nº 12.462/11;  

2012 Decreto nº 7.746/12: estabeleceu critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração 
pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração 
Pública – CISAP;  
Decreto.  

Fonte: Adaptado de Braga (2012, p. 136-137) 

 

Enfim, observa-se que o Brasil já ostenta uma série de instrumentos jurídicos que 

fundamentam a instituição das licitações sustentáveis. 

 

Observa-se que os QUADROS 1 e 2 destacam os compromissos assumidos pelo 

Brasil perante a comunidade internacional que influenciam a implementação de 

medidas em prol da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

 

2.2.2 A sustentabilidade ambiental  

 

De acordo com Simão et al. (2010), o atributo “sustentável” caracteriza o 

desenvolvimento como um sistema complexo que envolve inúmeras variáveis que 

compõem um emaranhado de relações e interconexões, abrangendo as dimensões 

social, ambiental, cultural e espacial. O termo sustentabilidade consiste na garantia 

da sobrevivência atual e futura e “configura-se como uma nova forma de pensar e 

agir das pessoas em sua busca” (SIMÃO et al. em SILVA & SOUZA-LIMA, 2010, p. 

37).  

 

Para Sachs (em BURSZTYN, 1993), no planejamento do desenvolvimento existem 

cinco dimensões da sustentabilidade que precisam ser levadas em consideração: 1) 

social; 2) econômica; 3) ambiental; 4) espacial; e 5) cultural. Segundo o autor, a 

sustentabilidade social pode ser considerada como a criação de um processo de 

desenvolvimento fundamentado numa lógica de crescimento e numa visão de 

sociedade pautada pela equidade na distribuição de bens e renda.  

 

Já a sustentabilidade econômica é viabilizada mediante o gerenciamento e a 

aplicação eficiente dos recursos públicos e de investimentos do Estado e da 

iniciativa privada. Em relação à ambiental, o autor sugere algumas políticas, tais 
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como a limitação do consumo de combustíveis fósseis e a redução do volume de 

resíduos e de poluição.  

 

Conforme expõe Silva (em SILVA & MENDES, 2005), sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável são conceitos distintos, mas que conduzem a um 

mesmo propósito, sendo que a sustentabilidade pode ser compreendida como um 

fim, ou o objetivo maior, e o desenvolvimento sustentável como o meio para alcançá-

la. Dessa forma, ao tratar do tema sustentabilidade, o foco consiste em saber aonde 

se pretende chegar, enquanto o desenvolvimento enfatiza o como se pretende 

chegar. O referido autor define o desenvolvimento sustentável como “um processo 

de transformação que ocorre de forma harmoniosa nas dimensões espacial, social, 

ambiental, cultural e econômica a partir do individual para o global” (p. 11), sendo 

tais dimensões inter-relacionadas. 

 

Para Dahl (em MOLDAN & BILHARZ, 2007), a sustentabilidade na dimensão social 

inclui os processos cultural e educacional, que preservam o conhecimento humano e 

asseguram sua perpetuação por meio das gerações. Segundo o autor, as pessoas 

necessitam de educação e treinamento para desenvolver o seu potencial. Já para 

Van Bellen (2006), a dimensão ambiental representa o capital natural, ou seja, a 

preocupação com o meio ambiente, a flora e a fauna.  

 

Segundo Buarque (1999), o processo para a sustentabilidade ambiental provoca 

uma mudança social por compatibilizar, no tempo e ao longo deste, o crescimento e 

a eficiência econômica, partindo de um compromisso com o futuro e com a 

solidariedade entre as gerações.  

 

Nesse cenário, a inserção de critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações 

da UFMG representa uma forma de assegurar condições mais sustentáveis para as 

presentes e futuras gerações 
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2.3 Compras governamentais  

 

2.3.1 O processo de compras governamentais  

 

As compras públicas são operações realizadas pelo Poder Público que visam prover 

as atividades e ações desenvolvidas por seus órgãos. Elas consomem uma 

significativa parcela de recursos que movimentam a economia brasileira. 

 

Nesse sentido, o processo de compras constitui o meio pelo qual as entidades 

públicas aplicam os recursos orçamentários existentes, efetivando as compras de 

materiais, bens e serviços. Para Carvalho Filho (2008), na função de comprador, o 

Poder Público pode influenciar os mercados e contribuir para a consolidação de 

atividades que agem diretamente sobre a produção e o consumo. 

 

O processo de compras governamentais é regido por um conjunto de leis. A Lei nº 

4.320/64 determina que nenhuma despesa pública será realizada sem que haja 

previsão orçamentária para tal gasto (BRASIL, 1964). Diante disso, é obrigatória a 

reserva de valor orçamentário, sendo assim necessário que se quantifique o preço. 

Em outras palavras, o dinheiro que se encontra em uma conta única é separado do 

montante para a realização daquela despesa (AGUIAR, 2012). 

 

No Brasil, dá-se o nome de licitação ao processo realizado para a aquisição de 

compras, serviços e obras na Administração Pública. Nesse sentido, a licitação 

constitui um procedimento administrativo que tem por finalidade a compra e 

contratação de bens e serviços com condições mais vantajosas para a 

Administração Pública, tudo com vistas a atender aos princípios da economicidade 

(art. 70, da CF/88) e da eficiência (art. 37, caput, da CF/88) (GARCIA & RIBEIRO, 

2012). 

 

De acordo com Batista e Maldonado (2008), a compra pública decorre de dispositivo 

constitucional contido no inc. XXI do art. 37 da CF/88, que apresenta o seguinte teor: 

 
Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 
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[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. (BRASIL,1988) 
 

Para Justen Filho (2009) os contratos que a Administração Pública celebrar com 

terceiros deverão ser, necessariamente, precedidos de licitação, ressalvadas as 

hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, quando a licitação for legalmente 

dispensável, ou inexigível, ou seja, somente nos chamados casos de contratação 

direta. 

 

Já Meirelles (2006a, p. 86) acrescenta que o objeto deve possuir uma definição 

clara, visto que este constitui “condição de legitimidade da licitação, sem a qual não 

pode prosperar o procedimento licitatório, qualquer que seja a modalidade de 

licitação aplicada”. 

 

2.3.2 Princípios licitatórios  

 

O art. 3º da Lei nº 8.666/93 estabelece que a licitação deverá ser processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios constitucionais (BRASIL, 1993). 

Esse dispositivo instituiu normas gerais para as contratações realizadas pela 

Administração Pública, tendo como princípios constitucionais: a legalidade; a 

impessoalidade; a moralidade; a publicidade; a eficiência; a probidade administrativa 

e a vinculação ao instrumento convocatório , tais como verificado a seguir. 

 

a) Princípio da Legalidade 

 

O princípio da legalidade significa que o agente público está sujeito aos 

mandamentos da lei, não podendo se desviar de suas prerrogativas, sob pena de 

praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 

conforme o caso. Assim, o administrador público encontra-se ligado ao texto da lei 

para atuar, tendo-a como parâmetro. 
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b) Princípio da Impessoalidade 

 

Segundo Silva (em SILVA & MENDES, 2005), o princípio da impessoalidade visa à 

objetividade das atividades administrativas no regime político e à ausência de 

interesses pessoais  do administrador público que esteja no exercício de sua função. 

Dessa forma, a pessoa política é o Estado, e as pessoas que compõem a 

Administração Pública exercem suas atividades voltadas ao interesse público e não 

pessoal, já que o princípio da impessoalidade proíbe o subjetivismo. 

 

c) Princípio da Moralidade  

 

Segundo Guimarães e Araújo (2014), o agente público deve atuar com ética, boa-fé 

e lealdade às regras que asseguram a moralidade nas instituições públicas. Para a 

autora, apesar de esse princípio estar relacionado à conduta do agente público, 

pode também determinar atos e políticas na Administração Pública. 

 

d) Princípio da Publicidade 

 

Por esse princípio, os atos praticados pela Administração Pública, durante o 

procedimento licitatório, devem ser abertos ao público nas fases interna e externa do 

certame. Para tanto, as atividades desempenhadas pelas entidades públicas devem 

ser transparentes e conhecidas pela sociedade. 

 

Segundo Rocha (1994), por ser pública, a Administração Pública deve agir com a 

maior transparência possível, a fim de que os administrados tenham conhecimento 

das atividades exercidas por seus administradores. 

 

e) Princípio da Eficiência  

 

Segundo Mello (1996), o princípio da eficiência significa que toda ação 

administrativa tem que propiciar um atendimento eficiente, seguro, transparente e 

sempre visando à qualidade na prestação dos serviços. Nesse contexto, a 

Administração Pública, por meio de seus agentes, deve atender ao cidadão na exata 
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medida de sua necessidade, com agilidade e presteza, mediante adequada 

organização de seus serviços e eficiente aproveitamento dos recursos disponíveis. 

  

f) Princípio da Probidade Administrativa  

 

Segundo Di Pietro (2007), o princípio da probidade administrativa exige que a 

Administração tenha um comportamento lícito e consoante os princípios de equidade 

e justiça. Dessa forma, esse princípio vincula os padrões de moralidade ao 

procedimento licitatório. Estes, quando não observados, desqualificam o agente 

público para o cargo que exerce, ensejando até mesmo a nulidade dos seus atos.  

 

g) Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório  

 

Segundo esse princípio, o procedimento licitatório deve ater-se apenas às regras 

pré-definidas no instrumento convocatório, admitindo-se somente as definidas no 

edital. Sendo assim, a Administração e as empresas licitantes devem observar as 

condições e as normas estabelecidas no ato convocatório.  

 

2.3.3 Modalidades licitatórias  

 

A Lei nº 8.666/93 estabeleceu cinco modalidades licitatórias a serem observadas: 

concorrência; tomada de preços; convite; concurso e leilão. Com a publicação da Lei 

nº 10.520/02 (BRASIL, 2002), foi instituída uma sexta modalidade, denominada 

pregão. Com vistas a aumentar a concorrência dos processos, o Decreto nº 5.450/05 

regulamentou o pregão na forma eletrônica. 

 

Segundo Di Pietro (2007), a Lei nº 8.666/93 trouxe a previsão legal obrigando que as 

obras, serviços e aquisições devam ser feitos por meio de processo licitatório que 

assegure a livre concorrência entre os licitantes, sem perder de vista o interesse da 

Administração em dispor do melhor bem ou serviço, pelo menor preço e adotando 

critérios de sustentabilidade ambiental. 

 

A concorrência pública constitui a modalidade licitatória em que é admitida a 

participação de interessados que preenchem as condições mínimas exigidas no 
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edital. Ela é utilizada nos casos de contratação de obras e serviços de engenharia 

cujo valor estimado seja acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais) e na contratação de serviços ou aquisições de bens cuja estimativa seja 

superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), conforme dispõe a 

referida lei (BRASIL, 1993). 

 

Segundo Santos (2011), a tomada de preços constitui a modalidade licitatória entre 

interessados devidamente cadastrados ou aqueles que atendam a todas as 

condições exigidas pelo processo licitatório, para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observadas, neste caso, as 

necessárias qualificações. 

 

Já o convite constitui a modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 

mínimo de três. A Administração afixará, em local de fácil visibilidade, cópia do 

instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados, que manifestarem 

seu interesse, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas para a 

apresentação das propostas. Esta pode ser adotada para compras com valor até R$ 

80.000 (oitenta mil Reais), ou R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais) em relação a 

obras ou serviços de engenharia (BRASIL, 1993).  

 

O concurso, por sua vez, é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 

prêmios ou remuneração, conforme critérios definidos no edital publicado na 

imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.  

 

O leilão constitui a modalidade licitatória entre quaisquer interessados para a venda 

de bens móveis inservíveis da Administração ou para a alienação de bens imóveis, a 

quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor de sua avaliação (BRASIL, 

1993).  

 

Já o pregão eletrônico, legitimado pela Lei nº 10.520/02, pode ser definido como a 

modalidade licitatória para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja 

o valor estimado da contratação, sendo que a disputa pelo fornecimento é feita por 
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meio de propostas e lances em sessão pública, que pode ocorrer de forma 

presencial ou virtual. A forma virtual foi regulamentada pelo Decreto nº 5.450/05.  

 

Torna-se importante ressaltar que, para fins desta pesquisa, selecionou-se a 

modalidade licitatória pregão eletrônico para o estudo de caso, pelo fato de ser 

utilizada para as aquisições de bens e contratações de serviços comuns pelos 

órgãos da Administração Púbica Federal. 

 

Bens e serviços comuns são produtos que são comparáveis entre si, não 

necessitam de avaliação minuciosa e cuja escolha é feita como base nos preços 

ofertados. Tem-se como exemplo lápis, caneta, café, veículos, geladeira, açúcar, 

serviços gerais, manutenção de veículos etc. 

 

A seguir apresentam-se os procedimentos para a realização do pregão eletrônico: 

 

2.3.3.1 Procedimentos para a realização do pregão eletrônico  

 

O pregão constitui-se basicamente de duas fases: a interna, compreendida pelo 

conjunto de atos e atividades preparatórias; e a externa, que conta com a 

participação da instituição pública e das empresas licitantes. O certame consiste na 

condução do processo de escolha da proposta mais vantajosa para a instituição. 

 

Nesse contexto, mostra-se oportuna a apresentação das principais características 

dessas fases. 

 

a) Fase Interna 

 

A fase interna do pregão está disciplinada no art. 3° da Lei n° 10.520/02. Esse 

contém um conjunto de dispositivos que permeiam todo a condução do processo 

licitatório, desde a justificativa para sua contratação, estimativas de custos, bem 

como a definição do objeto, condições de participação no certame e de aceitação da 

proposta enviada pelos licitantes. 
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Segundo Guimarães e Araújo (2014), a fase interna da licitação consiste na 

elaboração do edital, na especificação do objeto, nas condições de participação dos 

licitantes, critérios de julgamento e termos do contrato. Segundo os autores, os 

critérios estabelecidos deverão ser objetivos e vinculados ao interesse público. 

Assim, o edital deve conter exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis ao cumprimento das obrigações, conforme disposto no art. 37, inc. 

XXI, da CF/88.  

 

Essa fase também contempla as exigências de habilitação das sanções aplicáveis 

quando houver descumprimento das cláusulas do contrato e não atendimento das 

necessidades da administração (GUIMARÃES & ARAÚJO, 2014). 

 

A última etapa da fase interna do pregão ocorre com a designação do pregoeiro e da 

equipe de apoio. 

 

b) Fase Externa 

 

A fase externa do pregão eletrônico inicia-se com a publicação do aviso do edital no 

Diário Oficial da União. Neste constará a data e horário de abertura da sessão 

pública, as especificações do objeto licitado e todas as regras de condução do 

certame. O aviso também é disponibilizado na íntegra no sitio eletrônico “Compras 

Governamentais”. 

 

De acordo com o Decreto nº 5.450/05 (BRASIL, 2005), a fase externa do pregão 

eletrônico será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação 

de aviso no Diário Oficial da União, observados os valores estimados para 

contratação e os meios de divulgação, indicados no QUADRO 3: 

 

Quadro 3 – Valores Estimados e Meios de Divulgação do Pregão Eletrônico 

Até R$ 650.000,00; Diário Oficial da União e meio eletrônico na Internet; 

Acima de R$ 650.000,00 até R$ 
1.300.000,00; 

Diário Oficial da União, meio eletrônico na Internet e 
jornal de grande circulação local; 

Superiores a R$ 1.300.000,00. Diário Oficial da União, Internet e jornal de grande 
circulação regional ou nacional 

Fonte: Adaptado de Di Pietro (2007). 
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Logo em seguida, os licitantes enviam as propostas e o pregoeiro as verifica, 

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital. 

 

Após a classificação das propostas, o pregoeiro dá início à fase competitiva, com 

envio de lances por parte dos licitantes. Os melhores lances são identificados, e são 

eleitos os vencedores. A última etapa consiste na adjudicação, homologação do 

vencedor e convocação para assinatura do contrato. 

 

2.4 Licitações sustentáveis 

 

As licitações sustentáveis, também denominadas “compras públicas sustentáveis”, 

“compras verdes” ou “ecoaquisições”, possuem como característica a aquisição de 

bens, contratação de serviços ou obras por meio da adoção de critérios de 

sustentabilidade ambiental. Sendo o governo um grande comprador, este deve 

utilizar dessa prerrogativa para promover o desenvolvimento sustentável. 

 

Uma licitação pode ser definida como sustentável quando: 

 
[...] o comprador considera a necessidade real de efetuar a compra, as 
circunstâncias em que o produto visado foi gerado, levando-se em conta os 
materiais e as condições de trabalho de quem o gerou, e uma avaliação de 
como o produto se comportará em sua vida útil e a sua disposição final. 
(ICLEI, 2014) 
 

Para o Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais (ICLEI, 2014), as 

licitações sustentáveis integram critérios ambientais, sociais e econômicos em todos 

os estágios do processo de licitação. Nesse sentido, elas podem ser definidas como 

o procedimento que tem por objetivo a aquisição de bens recicláveis, reutilizáveis e 

biodegradáveis, que apresentam maior vida útil e geram menos resíduos ao meio 

ambiente. 

 

Em síntese, para ser considerado sustentável, um bem deve possuir todo o ciclo 

produtivo voltado para a eliminação ou redução de impactos ambientais. Esse bem, 

quando utilizado, deve apresentar uma maior eficiência, melhor durabilidade e 

rendimento. Além disso, após seu uso, esses resíduos devem ter uma destinação 

certa e adequada, utilizando-se a logística reversa. 
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Com base nessa abordagem, a exigência de critérios de sustentabilidade ambiental 

no edital pode garantir que o interesse da Administração seja alcançado, além de 

promover a proteção ao meio ambiente e o cumprimento da legislação ambiental em 

vigor.  

 

2.4.1 Critérios de sustentabilidade ambiental  

 

O Estado tem o dever constitucional de proteger o meio ambiente e garantir que 

todos possam desfrutar de condições ambientais saudáveis, indispensáveis para a 

continuidade da vida. Nesse cenário, torna-se imprescindível introduzir critérios de 

sustentabilidade ambiental nas compras públicas. 

 

Segundo Simão et al. (em SILVA & SOUZA-LIMA, 2010, p. 37), pode se afirmar que 

a sustentabilidade consiste “na garantia da sobrevivência atual e futura, que 

conjugada com o adjetivo “ambiental”, configura-se como uma nova forma de agir e 

pensar das pessoas na busca por um meio ambiente mais sadio e equilibrado”.  

 

Nesse sentido, os critérios de sustentabilidade ambiental podem ser definidos como 

parâmetros exigidos nos processos licitatórios realizados pela Administração 

Pública, que possuem como objetivo o equilíbrio das ações entre ela, a sociedade e 

o meio ambiente. 

 

Segundo Ferreira (2010), os critérios de sustentabilidade ambiental foram 

introduzidos no poder público por meio da Instrução Normativa nº 01/2010 

SLTI/MPOG. Essa norma dispõe que esses critérios sejam utilizados na aquisição 

de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal, 

autárquica e fundacional. 

 

De acordo com Hegenberg (2013), o art. 5º da referida norma apresenta os critérios 

de sustentabilidade ambiental para a aquisição de bens, contratação de serviços ou 

obras, bem como aspectos relacionados a sua forma de aferição e comprovação.  

 

Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os 
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 
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I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT; 

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação pelo INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor 
impacto ambiental em relação aos seus similares; 

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento; e  
IV - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS1 (Restriction of Certain Hazardous 
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs). (BRASIL, 2010)  
 

Em relação à contratação de serviço, a referida instrução dispõe que os editais 

deverão prever que as empresas contratadas adotarão práticas de sustentabilidade 

ambiental na execução de seus serviços, tais como a utilização de produtos de 

limpeza e conservação de superfícies, a elaboração de um programa interno de 

treinamento de seus empregados para redução de consumo de água e energia 

elétrica, bem como para a redução da produção de resíduos sólidos. Deverá ser 

realizada, também, a coleta dos resíduos recicláveis descartados pela 

Administração, dentre outras práticas. 

 

Cabe mencionar que, segundo a IN nº 01/2010, a comprovação dos critérios poderá 

ser feita por meio da apresentação de certificação emitida por instituição pública 

oficial ou credenciada, ou por outro meio de prova que ateste que o bem fornecido 

cumpre com as exigências do edital (§ 1º do art. 5º). 

 

No entendimento de Meneguzzi (em SANTOS & BARKI, 2011), a Administração 

Pública, ao especificar o bem ou serviço a ser licitado, elege critérios, de forma 

discricionária, que atendam às necessidades administrativas, com o objetivo de 

satisfazer o interesse público. Entretanto, no exercício dessa competência 

discricionária, constitui proibição a adoção de restrições não justificadas à 

competitividade da licitação, conforme exposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 

Enfim, é consenso entre os autores consultados que a adoção dos critérios de 

sustentabilidade ambiental nas especificações dos objetos e a exigência de 

certificações ambientais das empresas licitantes, constituem o caminho propício 

para o sucesso das licitações sustentáveis.   
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Segundo Garcia e Ribeiro (2012), a exigência de certificações ambientais pelas 

instituições públicas também possui a virtude de contribuir para a redução dos 

impactos ambientais na natureza. 

 

Sendo assim, apresenta-se a seguir os conceitos de certificação, rotulagem e selos 

ambientais. 

 

2.4.2 Certificação, rotulagem ambiental e selos 

 

A certificação ambiental é o documento conferido às empresas que 

comprovadamente apresentam ações efetivas de proteção e preservação do meio 

ambiente. Ela é constituída por um instrumento que atesta determinadas 

características de um bem ou de um processo produtivo.  

 

Seu surgimento deve-se à ocorrência de uma demanda do mercado em identificar a 

procedência, o processamento e/ou a qualidade de um determinado produto, 

fornecendo ao produtor um diferencial e estabelecendo uma relação de confiança 

com o consumidor (BRASIL, 2010). 

 

Segundo Santos (2011), no Brasil, ainda são poucas as iniciativas de certificação 

ambiental, mas as existentes já contribuem para a redução de impactos ambientais 

e para a manutenção de um meio ambiente mais sadio, como verificado a seguir: 

 Certificado CERFLOR - Programa Brasileiro de Certificação Florestal, 

gerenciado pelo INMETRO: possui o objetivo de avaliar o manejo florestal;  

 PROCEL – Programa Nacional de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério 

de Minas e Energia: atesta o desempenho de consumo energético de produtos 

eletrodomésticos (BRASIL, 2014a); 

 Selo ruído: criado pelo INMETRO e pelo IBAMA, tem como objetivo diminuir a 

poluição sonora dos produtos e orientar o consumidor na hora de escolher 

eletrodomésticos mais silenciosos (BRASIL, 2014b).  

 

Já a rotulagem ambiental, destinada ao consumidor final, constitui-se de um rótulo 

impresso nas embalagens dos produtos com a relação das características do 

produto. Esse rótulo se materializa por meio de símbolos, marcas, textos ou gráficos, 
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tais como o selo de energia PROCEL, constante nos bens que possuem eficiência 

energética, como os televisores, aparelhos de ar condicionado etc. 

 

Segundo o IPEA (2011), além de ser um instrumento informacional, a rotulagem 

ambiental funciona como um instrumento econômico:  

 
A rotulagem ambiental é, ao mesmo tempo, um instrumento econômico e de 
comunicação, visto que busca difundir informações que alterem 
positivamente padrões de produção e consumo, aumentando a consciência 
dos consumidores e produtores para a necessidade de usar os recursos 
naturais de forma mais responsável. (IPEA, 2011, p. 5-6) 
 

Os selos são instrumentos que indicam de forma simples e direta os atributos 

socioambientais dos itens que os recebem e que colaboram na implementação da 

sustentabilidade. 

 

As contribuições da literatura, sejam elas as de natureza teórica, ou reflexiva, e as 

contribuições normativas, provenientes do complexo regulatório da natureza da 

atividade, permitiram o desenvolvimento deste trabalho. Esta pesquisa, portanto, 

pode ser caracterizada como a descrição de um processo de atividades complexas, 

em exercício em um contexto normativo em evolução e igualmente complexo. 

Consequentemente, essas contribuições situam-se em um estágio evolutivo 

simultâneo de formação de conceitos, taxonomias e, mais fortemente, na lógica da 

construção do conhecimento, bem como na lógica da construção da maturidade das 

ações executivas práticas nas diversas instituições. 

 

Os dois capítulos a seguir delinearão o escopo e o processo dessa investigação. 
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3 REFERENCIAL MORFOLÓGICO – A UFMG E O PROCESSO DE COMPRAS 

 

3.1 A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma 

renomada instituição de ensino e pesquisa, que se destaca nos cenários nacional e 

internacional por sua relevante atuação e produção intelectual. 

 

O ambiente de análise e observação foi o do Departamento de Logística de 

Suprimentos e Serviços Operacionais, órgão vinculado à Pró-Reitoria de 

Administração da UFMG e encarregado de orientar os procedimentos de compras 

na Universidade.  

 

Este capítulo tem por objetivo descrever o processo de compras da UFMG e avaliar 

se o mesmo encontra-se de acordo com os preceitos emanados pela IN nº 01/2010, 

que instituiu a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições e 

contratações da Administração Federal. 

 

3.1.1 A Universidade 

 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com sede em Belo Horizonte, foi 

criada pela Lei Estadual nº 956/27. Na época, a instituição obteve a denominação de 

Universidade Minas Gerais (UMG) e consistia numa instituição privada, subsidiada 

pelo Estado. Posteriomente foi transformada em instituição federal pela Lei nº 

971/49. Ressalta-se que o nome atual somente foi adotado em 1965. Conforme 

definido em seu Estatuto (BRASIL, 1999), esta constitui-se de “pessoa jurídica de 

direito público, mantida pela União, dotada de autonomia didático-científica, 

administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial”. 

 

Ainda de acordo com seu Estatuto, as responsabilidades institucionais da 

Universidade são vinculadas aos objetivos precípuos da geração, desenvolvimento e 

aplicação de conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

repassados de forma indissociada entre si e integrados na educação dos cidadãos, 

na formação técnico-profissional, cultural, artística, filosófica e tecnológica. 
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Nesse sentido, a Universidade se destaca, não apenas pela abrangência de sua 

atuação, mas também pelos mais elevados índices de produção intelectual, 

características que justificam sua posição de referência e liderança, tanto regional 

quanto nacional (UFMG, 2013a). 

 

De acordo com o Relatório de Gestão do Exercício de 2012, a comunidade 

universitária é constituída pelos professores, alunos e servidores técnicos. 

Atualmente (dados de 2013), é composta por 49.254 alunos, distribuídos nos seus 

diversos cursos de graduação e de pós-graduação (especialização, mestrado e 

doutorado), 2.924 professores e 4.370 servidores técnicos administrativos (UFMG, 

2013b). 

 

A estrutura funcional da UFMG pode ser demonstrada pelo organograma a seguir 

(FIG. 1), que foi adaptado para representar, de forma sucinta, tal estrutura.  

 

Figura 1 – Organograma simplificado da UFMG 

 

Fonte: UFMG (2013b). 

 

Os órgãos da Administração Superior têm por objetivo supervisionar e controlar a 

execução das atividades administrativas da Universidade, bem como estabelecer as 

medidas regulamentares cabíveis para a instituição. 
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Na estrutura administrativa, encontram-se as pró-reitorias, instâncias máximas da 

administração central da Universidade, que dão cumprimento às decisões do 

Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG. 

 

De acordo com a FIG. 1, a estrutura orgânica está composta pelo Conselho 

Universitário e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como órgãos de 

deliberação superior. Enquanto o Conselho Universitário se incumbe de formular a 

política geral da Universidade nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, 

patrimonial e disciplinar; o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão 

técnico de supervisão e deliberação em matéria de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade. 

 

A UFMG ainda é composta de Unidades Acadêmicas e Unidades Especiais. A 

Unidade Acadêmica pode ser caracterizada como o estabelecimento de ensino que 

possui sede e estrutura administrativa próprias, realiza atividades de pesquisa e 

extensão e oferece cursos superiores que resultam na emissão de diplomas de 

Graduação. A Unidade Especial, representada pela Escola de Educação Básica e 

Fundamental (constituída pelo Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro 

Universitário), possui sede e estrutura administrativa próprias e pode realizar 

atividades de pesquisa e extensão (UFMG, 1999). 

 

Dessa forma, verifica-se que a UFMG é formada por unidades administrativas 

encarregadas de desenvolver ações para garantir o pleno andamento de todas as 

atividades da Instituição.  

 

Na Universidade Federal de Minas Gerais, a Pró-Reitoria de Administração (PRA) 

tem como objetivo precípuo proporcionar condições adequadas para o 

desenvolvimento das atividades-fim da UFMG por meio da atuação nos seguintes 

eixos: apoio administrativo e logístico, que envolve a gestão das atividades de 

limpeza, transporte, compras, segurança, correios, reprografia, envio de malotes, 

acompanhamento do funcionamento das cantinas e restaurantes contratados; gestão 

patrimonial dos bens da Universidade, de acordo com o uso racional dos recursos 

públicos; gestão do conjunto das operações desenvolvidas pela UFMG, de acordo 
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com os princípios de preservação ambiental, em consonância com os interesses da 

coletividade (UFMG, 2013). 

 

De forma a assegurar as ações citadas, a Pró- Reitoria de Administração estrutura-

se em dois departamentos: Departamento de Logística de Suprimentos e de 

Serviços Operacionais (DLO) e Departamento de Gestão Ambiental (DGA). 

 

Como o DLO constitui o ambiente de análise e observação, a seguir serão 

apresentadas suas principais atribuições, bem como os setores que realizam os 

procedimentos licitatórios objeto desta pesquisa: Divisão de Compras e Divisão de 

Finanças e Contratos.  

 

O DLO possui a atribuição de planejar, executar e controlar as aquisições de bens e 

a contratação de serviços para a Administração Geral da UFMG, por meio de 

processo licitatório ou dispensa de licitação.  

 

Este órgão também é encarregado de efetuar licitações para os setores que não 

possuem estrutura adequada para a realização da referida atividade. Dessa forma, o 

órgão possui importantes atribuições e missões que asseguram o funcionamento 

das atividades acadêmicas e administrativas da Universidade por meio da execução 

eficiente das ações de gerência, fiscalização e operação dos serviços de logística e 

infraestrutura operacional, tais como: 

 Normatização e orientação da execução dos procedimentos de aquisição de 

bens e contratação de serviços por meio de processo formalizado e 

institucionalizado de compras; 

 Planejamento, contratação e fiscalização dos serviços de limpeza e 

conservação, serviços gerais, segurança e apoio administrativo, bem como 

orientação, assistência e acompanhamento da execução destes serviços; 

 Coordenação e aplicação de programas de capacitação e treinamento para a 

correta e adequada destinação dos resíduos líquidos, gasosos e sólidos no 

âmbito da Universidade; 

 Elaboração, controle e acompanhamento do orçamento geral da Administração 

Geral da UFMG; 
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 Controle, execução e assessoramento dos contratos administrativos celebrados 

com a Administração Central da Universidade, inclusive pagamentos, 

aditivações e repactuações realizadas pelas Administrações Setoriais da 

instituição (UFMG, 2014). 

 

À Divisão de Finanças e Contratos cabe processar a execução orçamentária e 

financeira das aquisições de materiais e serviços, bem como formalizar, controlar e 

acompanhar as atividades relativas às celebrações de contratos da Administração 

Central da UFMG, e também assessorar a execução dessas atividades quando 

realizadas pelas Administrações Setoriais da Universidade (UFMG, 2014).  

 

Já a Divisão de Compras tem por finalidade orientar a Administração Central da 

UFMG no planejamento, execução e orientação das aquisições de bens e 

contratação de serviços, e também prestar assessoria às Administrações Setoriais 

da Instituição. Além dessas atividades, estão incluídas ainda as contratações de 

serviços terceirizados comuns, tais como limpeza, vigilância, portaria, copeiragem e 

as licitações de bens permanentes, que se destinam não somente à Administração 

Central mas, também às Unidades Acadêmicas e órgãos administrativos (UFMG, 

2014). 

 

Já o Departamento de Gestão Ambiental – DGA é o órgão encarregado de articular 

os aspectos ambientais, abrangendo questões infraestrutura sanitária, resíduos 

sólidos e manutenção das áreas verdes.  

 

3.1.1.1 O processo de compras na UFMG 

 

Como autarquia da Administração Pública federal, a UFMG é obrigada a realizar o 

procedimento licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços. Dessa 

forma, cabe ao DLO orientar a condução desse procedimento, bem como expedir 

normas, rotinas e manuais para a condução do processo licitatório.  

 

Esse processo é realizado pela Comissão de Licitação do DLO e constitui-se de 

duas fases: preparatória e externa. A fase preparatória consiste nos trâmites para a 

abertura e condução dos processos licitatórios antes da publicação do edital. Já a 



53 

fase externa acontece após a publicação do edital e termina com o fornecimento do 

bem ou a prestação do serviço. 

 

Devido ao fato de esta pesquisa se basear nas aquisições de bens e contratações 

de serviços comuns, serão abordados somente os procedimentos que a Instituição 

adota relativos ao pregão eletrônico: fase preparatória e fase externa. 

 

Inicialmente, serão apresentados os procedimentos relativos à fase preparatória e 

posteriormente, à fase externa. Cabe informar que o primeiro passo para a 

condução do certame é a abertura de processo administrativo devidamente autuado, 

protocolado e numerado pela autoridade competente. 

 

Na condução dos processos licitatórios do pregão eletrônico, a UFMG é obrigada a 

seguir os ditames da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05 e dos seguintes 

documentos institucionais: Gerenciamento de Compras e Serviços; Proposta de 

Instruções de Procedimentos do Pregão Eletrônico por meio do Sistema de Registro 

de Preços; Manual de Instrução Processual; Caderno de Especificação de 

Mobiliários.  

 

Na fase preparatória ou interna são observados os seguintes procedimentos: 

1. Elaboração do termo de referência com indicação do objeto de forma precisa, 

clara e suficiente, com justificativa da necessidade de aquisição, levando-se em 

consideração o planejamento da unidade (quantidade e qualidade) e o 

enquadramento do objeto como bem comum; 

2. Aprovação do termo de referência pela autoridade competente e apresentação 

da justificativa da necessidade da compra ou contratação, contendo declaração 

de disponibilidade orçamentária com a indicação das respectivas rubricas para a 

despesa, e Declaração de Adequação Orçamentário-Financeira, nos termos do 

inc. II, do art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000; 

3. Elaboração do edital, estabelecendo os critérios de aceitação das propostas, 

conforme parâmetros disponibilizados pela Procuradoria Jurídica da UFMG;  

4. Elaboração da minuta da Ata de Registro de Preços, quando se tratar de Pregão 

para Implantação de Registro de Preços e sua posterior implementação, 

conforme parâmetro disponibilizado pela Procuradoria Jurídica da UFMG; 
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5. Definição das exigências de habilitação e das seguintes justificativas: 

5.1 Necessidade de aquisição, levando-se em conta o planejamento da 

unidade com especificação da quantidade e qualidade e o enquadramento 

do objeto como bem comum; 

5.2 Agrupamento de itens do objeto por lotes, quando for o caso; 

5.3 Cotação de quantidade inferior à demandada, se for o caso; 

5.4 Escolha de marca ou especificações exclusivas, se for o caso; 

5.5 Contratação por postos de trabalho, nos termos do inciso IV, do art. 19, da 

IN nº 02/2008, se for o caso. 

5.6 Exigência de atestados de capacidade técnica, caso o valor do item seja 

inferior a R$80.000,00 (oitenta mil reais); 

6. Sanções aplicáveis (inclusive no que se refere aos prazos e às condições que 

sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato);  

7. Atendimento das necessidades da administração; 

8. Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio; 

9. Minuta Contratual, quando for o caso, de acordo com parâmetro disponibilizado 

pela Procuradoria Jurídica da UFMG. 

 

Ao definir o objeto da licitação, a UFMG leva em consideração as especificações e 

exigências de certificação e rotulagem ambiental compatíveis com os critérios de 

sustentabilidade ambiental. Estes são inseridos quando da definição das 

especificações técnicas do objeto e da verificação de cautelas que não restrinjam a 

competitividade do certame ou que favoreçam empresas licitantes. A definição de 

tais requisitos é baseada em fundamentos objetivos que assegurem a preservação e 

proteção ao meio ambiente e que satisfaçam as necessidades da coletividade.   

 

Fase Externa  

 

A fase externa tem início com a divulgação do ato convocatório e vai até a 

contratação e fornecimento do bem, ou da prestação dos serviços, contemplando os 

seguintes procedimentos: 

1. Publicação de aviso do edital contendo a definição clara do objeto, do endereço 

eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização; 
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2. Habilitação dos licitantes com apresentação das propostas e dos documentos 

relacionados nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93; 

3. Classificação das Propostas de Preços, apresentadas pelos licitantes habilitados 

para verificação de viabilidade da contratação, assim como a conformidade da 

proposta com o instrumento convocatório; 

4. Julgamento baseado em critérios objetivos constantes no edital; 

5. Adjudicação e homologação; 

6. Contratação e execução do objeto. 

 

Destaca-se que os procedimentos elencados de 1 a 5 nesta pesquisa são realizados 

no Portal de Compras do Governo Federal – Compras Governamentais. Já o item 6 

é realizado pela divisão de contratos do DLO e consiste no processamento e na 

execução financeira das aquisições de bens e serviços. 
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4 METODOLOGIA: TRAJETÓRIA DO ESTUDO 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa, objetivando 

proceder à avaliação da efetividade do processo de compras da UFMG diante da 

adoção de critérios de sustentabilidade ambiental. Para tanto, descreve-se o 

processo de desenvolvimento da pesquisa e as técnicas de coleta de dados que 

foram utilizadas para realizá-la. A partir do objetivo exposto, apresenta-se a 

definição das unidades de análise e observação, bem como o processamento e 

sistematização das informações. 

 

Segundo Goulart (em GOULART & SAMPAIO, 2010), a pesquisa constitui o 

processo formal e sistemático que tem como objetivo descobrir respostas para 

problemas mediante a utilização de método científico.  

 

Nesse sentido, os procedimentos metodológicos visam alcançar os objetivos gerais 

e específicos, bem como responder à pergunta norteadora da pesquisa. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Do ponto de vista de sua natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada devido ao fato 

de ter como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática. Para a 

consecução dos objetivos propostos, trata-se de uma pesquisa exploratória. 

Segundo Gil (2007), a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade 

com o problema, a fim de torná-lo explícito ou de construir hipóteses. Com relação à 

forma de abordagem do problema, realizou-se uma pesquisa qualitativa e de campo. 

 

Ainda segundo Gil (2007), a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são condições básicas no processo da pesquisa qualitativa, que, por 

sua vez, não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

 

4.2 Unidade analítica 

 

O sujeito de estudo desta pesquisa foi a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e as unidades de análise foram o Departamento de Logística de 
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Suprimentos e Serviços Operacionais (DLO) e o Departamento de Gestão Ambiental 

(DGA), ambos órgãos vinculados à Pró-Reitoria de Administração da UFMG.  

 

Justifica-se a escolha dos referidos órgãos devido ao fato de desempenharem uma 

gestão estratégica dentro da Universidade concernente aos objetivos desta 

pesquisa.   

 

4.3 Unidades observatórias 

 

As unidades de observação foram compostas pelos dirigentes diretamente 

vinculados aos processos de compras e contratações da UFMG, a saber: Pró-Reitor 

de Administração Adjunto, Assessor e Diretor da Divisão de Compras do DLO, 

Diretor e chefe do setor de resíduos sólidos do Departamento de Gestão Ambiental; 

além dos dirigentes das unidades participantes. 

 

A população pesquisada totalizou 10 (dez) respondentes vinculados aos processos 

de compras e contratações da Administração Central da UFMG. 

 

4.4 Técnicas e instrumentos de coletas de dados 

 

A pesquisa desenvolveu-se em quatro etapas: a primeira correspondeu à pesquisa 

documental; a segunda, referente à pesquisa qualitativa, consistiu na aplicação de 

entrevistas; a terceira, à estratégia de análise e tratamento dos dados; e a quarta 

etapa, ao processamento e sistematização dos dados. 

 

4.4.1 Etapas da pesquisa 

 

Em relação ao processo de compras governamentais, foram consultados o Portal de 

Compras do Governo Federal, denominado Compras Governamentais, o sítio 

eletrônico Contratações Públicas Sustentáveis e o documento institucional da 

Câmara dos Deputados intitulado “Marco Legal das Licitações na Administração 

Pública”. 

 



58 

Em relação à pesquisa documental, foi realizada uma revisão dos principais 

instrumentos normativos e jurídicos que norteiam o processo de compras na 

Administração Pública Federal e na UFMG. Por instrumentos jurídicos, consultou-se 

a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 8.666/93, alguns Decretos e, 

principalmente, a Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG, além dos seguintes 

documentos institucionais: 

 Relatório de Gestão Anual da UFMG referente aos exercícios de 2010 a 2013;  

 Programa de Desenvolvimento Institucional da UFMG de 2013 a 2017;  

 Gerenciamento de compras e serviços;  

 Proposta de instruções de procedimentos do pregão eletrônico por meio do 

Sistema de Registro de Preços;  

 Manual de Instrução Processual;  

 Caderno de Especificação de Mobiliários;  

 Processos administrativos de pregões eletrônicos. 

 

Do Portal de Compras do Governo Federal, foram selecionadas atas de processos 

de pregão eletrônico realizados pela Administração Central da UFMG, após a edição 

da Instrução Normativa nº 01/2010. Sendo assim, definiu-se para análise o período 

de março de 2010 a março de 2014. 

 

A pesquisa qualitativa compreendeu a realização de entrevistas, efetuadas com 

dirigentes diretamente vinculados à área de compras da Administração Central da 

UFMG, no próprio local de trabalhos dos participantes. 

 

4.4.2 Fontes de coletas de dados  

 

A fim de obter as informações necessárias aos objetivos específicos propostos no 

estudo, foram realizados procedimentos de coleta de dados e o direcionamento da 

pesquisa para as respectivas fontes. 

 

Para o primeiro objetivo específico foram levantadas informações a respeito da 

adequação do processo de compras da UFMG diante dos critérios de 

sustentabilidade ambiental, existência de plano de gestão de logística sustentável na 
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instituição, capacitação de servidores e a percepção dos dirigentes da Universidade 

a respeito da temática ambiental.  

 

A fonte utilizada em relação a esse objetivo constituiu-se da pesquisa qualitativa, 

com entrevistas efetuadas com os dirigentes vinculados ao processo de compras da 

instituição. 

 

Para alcançar o segundo objetivo específico, inicialmente, selecionaram-se as atas 

dos processos de pregões eletrônicos realizados pela UFMG com critérios de 

sustentabilidade ambiental dentro do período definido na pesquisa. Pela averiguação 

do objeto e das especificações técnicas dos bens ou serviços licitados nos 

processos selecionados, buscou-se eleger os critérios mais utilizados pela 

Instituição e as certificações ambientais exigidas das empresas licitantes. 

 

As fontes utilizadas para esse segundo objetivo foram: pesquisa documental: 

Instrução Normativa nº 01/2010; Portal de Compras do Governo Federal; e 

Processos Administrativos de pregões eletrônicos realizados no período de março 

de 2010 a março de 2014, selecionados no referido Portal. 

 

Para o terceiro objetivo específico, fez-se a identificação e análise de aspectos do 

processo de compras da UFMG no contexto da adoção de critérios de 

sustentabilidade ambiental.  

 

As fontes utilizadas em relação a esse objetivo foram: 

 Pesquisa documental: Relatórios de Gestão Anual da UFMG referentes aos 

exercícios de 2010 a 2013; Programa de Desenvolvimento Institucional de 2013 

a 2017;  

 Pesquisa qualitativa: entrevista com dirigentes vinculados ao processo de 

compras da Administração Central da Universidade. 
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4.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

4.5.1 Análise dos pregões eletrônicos  

 

Esta etapa da pesquisa compreendeu o estudo baseado em processos licitatórios 

(pregões eletrônicos) realizados pela Administração Central da UFMG após a edição 

da Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG, para o período de março de 2010 a 

março de 2014.  

 

A modalidade licitatória escolhida para a pesquisa foi o pregão eletrônico. A escolha 

deu-se pelo fato de essa modalidade constituir-se na forma de aquisição de bens e 

contratação de serviços comuns no âmbito da Administração Pública. 

 

A pesquisa e análise dos pregões eletrônicos teve por propósito alcançar o primeiro 

objetivo específico do estudo.  

 

Nesse sentido, antes de identificar e descrever as principais aquisições e 

contratações no tocante à sustentabilidade ambiental, buscou-se identificar os 

critérios de sustentabilidade ambiental e sua inserção nos processos de pregão 

eletrônico. Ressalta-se que, por motivos de acessibilidade e conveniência, serão 

analisados somente os critérios relativos a bens e serviços na UFMG, excluindo-se 

desta pesquisa aqueles relativos a obras. 

 

Os critérios de sustentabilidade ambiental referentes à aquisição de bens a serem 

examinados nesta pesquisa são os definidos pela IN nº 01/2010 em seu art. 5º. 

 

Nos editais para contratação de serviços, foi observada a inclusão das práticas de 

sustentabilidade definidas no art. 6º da mesma Instrução. A transcrição desses dois 

artigos encontra-se na IN nº 01/2010 constante no ANEXO A. 

 

Para este propósito, a análise partiu dos seguintes parâmetros: identificação e 

seleção, no Portal de Compras do Governo Federal, das atas dos pregões 

realizados com critérios de sustentabilidade ambiental para a Administração Central 

da UFMG, unidade gestora nº 153254, no período definido na pesquisa. 
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Por meio dessa análise, foi possível obter informações sobre as especificações dos 

objetos, tipos de bens e serviços adquiridos e contratados, certificações exigidas das 

empresas licitantes e adequação aos dispositivos definidos na IN nº 01/2010. 

 

Os APÊNDICES A e B contêm a indicação dos processos licitatórios selecionados 

do Portal de Compras do Governo Federal, os critérios adotados e as certificações 

exigidas. 

 

Além da pesquisa documental, a coleta de dados foi conduzida, também, por meio 

de um guia de entrevistas semiestruturado, que teve por propósito completar as 

informações fornecidas pela pesquisa documental. 

 

4.6 Guia de entrevistas  

 

Para essa etapa da pesquisa, foi elaborado um guia de entrevistas semiestruturado 

contendo questões abertas, com o propósito de alcançar o primeiro e terceiro 

objetivos específicos da pesquisa. Esse guia foi aplicado aos dirigentes diretamente 

vinculados ao processo de compras da Administração Central da UFMG. 

 

O Guia pode ser definido como um roteiro elaborado com questões abertas que tem 

por propósito complementar as informações fornecidas pela pesquisa documental e 

fornecer subsídios para a interpretação dos resultados obtidos. 

 

Com base nesse propósito, o Guia foi desenvolvido por meio de questões baseadas 

nos pilares teóricos da pesquisa, como, também, relacionou-se à percepção dos 

dirigentes da Universidade no tocante a: adoção de critérios de sustentabilidade 

ambiental nas especificações dos bens e serviços pela universidade; implementação 

de políticas e ações sustentáveis que promovam o desenvolvimento sustentável; 

utilização do poder de compras como incentivo para a adoção de práticas de 

responsabilidade socioambiental pelas empresas licitantes e implementação de 

melhorias que visem à ampliação das aquisições de bens e à contratação de 

serviços sustentáveis. 
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Com base nos propósitos da pesquisa, foram elaboradas doze questões que 

resultaram em um conjunto considerável de informações relacionadas à percepção 

dos dirigentes sobre o processo de compras da UFMG, no contexto da adoção dos 

critérios de sustentabilidade ambiental. Dessa forma, o Guia contribuiu para o 

atendimento ao primeiro e terceiro objetivos específicos da pesquisa.  

 

4.7 Entrevistas semiestruturadas 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), a entrevista constitui um “procedimento utilizado 

na investigação social, que por meio da averiguação e a determinação das opiniões 

sobre os fatos possibilita a obtenção de informações relevantes e significativas para 

o estudo”. Já para Gil (2007), ela constitui uma técnica de pesquisa que visa obter 

informações úteis à análise do objeto proposto.   

 

Após a definição da entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados, o 

próximo passo foi a escolha dos sujeitos de pesquisa (unidades de observação) que 

seriam convidados a participar deste estudo. No caso, foram selecionados: Pró-

Reitor de Administração Adjunto, Assessor e Diretor da Divisão de Compras do DLO, 

Diretor e Chefe do setor de resíduos sólidos do DGA, além de dirigentes das 

unidades participantes dos pregões eletrônicos realizados pelo DLO.  

 

A escolha dos referidos participantes fundamentou-se no conhecimento prévio da 

pesquisadora acerca da atividade que eles exercem no processo de compras e 

contratações na UFMG. Residiu, também, no fato de a pesquisadora ser servidora 

da UFMG e possuir bom relacionamento com esses dirigentes. 

 

De posse das informações obtidas, foi desenvolvido um formato de análise que 

propiciasse compreender o problema investigado permitindo estabelecer 

comunicações entre o referencial teórico e o material colhido. 

 

O resultado obtido por meio da transcrição das entrevistas teve como referência a 

análise de conteúdo expedida por Bardin (2011, p. 15), assim definida: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visa obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo dos 
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indicadores, mensagens que permitam a interferência de conhecimentos 
relativos ás condições de produção dessas mensagens.  
 

Segundo Bardin (2011), a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais, apresentadas na FIG. 2: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados e interpretações. 
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Figura 2 – Desenvolvimento da análise de conteúdo 

 

Fonte: Bardin (2011). 

 

Torna-se importante ressaltar que esta pesquisa ressaltou apenas a pré-análise e a 

exploração do material, visto não haver necessidade de realização de operações 

estatísticas e provas de validação como definidas no tratamento dos resultados e 
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interpretações. Sendo assim, a FIG. 3 apresenta a forma de condução dessa 

pesquisa segundo a análise de conteúdo, adaptada de Bardin (2011). 

 

Figura 3 – Desenvolvimento de uma análise 

 

Fonte: Adaptado de Bardin (2011) 

 

A pré-análise, segundo Bardin (2011), envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um 

primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise. Inicia-se o 

trabalho escolhendo os documentos que serão analisados. No caso das entrevistas, 

estas foram transcritas e sua tabulação constituiu o corpo da pesquisa.  

 

Nesse sentido, conforme o ensinamento do referido autor, os temas, ou seja, as 

palavras que se repetiram com mais frequência, foram recortadas do texto em 

unidades para a realização da análise. Logo em seguida, passou-se à escolha das 

categorias. 

 

Por fim, para a exploração do material, foram escolhidas as categorias de análise, 

advindas dos pilares teóricos. Para tanto, foram definidos títulos para cada questão, 
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tomando-se por base as falas dos entrevistados. Em todo o processo de construção 

das categorias, estas foram preservadas na íntegra. 

 

4.7.1 As entrevistas 

 

Após a elaboração do Guia de Entrevistas e a definição da técnica de análise, partiu-

se para a escolha dos participantes da pesquisa e para a realização das entrevistas. 

Definiu-se que estas seriam efetuadas com dirigentes diretamente vinculados ao 

processo de compras da Administração Central da UFMG, assim sendo: Pró-Reitoria 

de Administração, DLO e unidades gestoras participantes de pregões eletrônicos 

realizados por esse órgão e pelo DGA. 

 

Para a escolha dos participantes, levou-se em consideração a conveniência, o 

acesso aos participantes e a proximidade geográfica destes com a pesquisadora. 

Sendo assim, foram selecionados 22 (vinte e dois) participantes, sendo 2 (três) 

dirigentes vinculados à Pró-Reitoria de Administração da UFMG, 3 (três) do DLO, 2 

(dois) do DGA e 15 (quinze) das unidades gestoras. 

 

No início do mês de fevereiro de 2014, foram realizados 5 (cinco) contatos 

telefônicos com os dirigentes da UFMG, com quem a pesquisadora detém 

relacionamento mais próximo dentro da Instituição. Na oportunidade, foram 

informados os objetivos propostos, a forma de condução das entrevistas e solicitada 

a sua gravação, com a garantia de anonimato. 

 

Todos os cinco escolhidos concordaram em participar da pesquisa, mas sem a 

gravação das entrevistas. Solicitaram, também, o anonimato quando da transcrição 

das respostas.  

 

Ressalta-se que a posse do novo reitor ocorreu em 1º de março de 2014; sendo 

assim, o mês de fevereiro representou o período de transição entre as gestões. 

 

As entrevistas foram realizadas nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2014, de forma 

individual e no local de trabalho dos entrevistados. 
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Inicialmente, a pesquisadora agradeceu a participação do dirigente e informou que 

esta seria conduzida por meio da aplicação de um Guia de Entrevistas. Logo após 

entregou o roteiro e solicitou que os participante respondesse às questões com sua 

própria redação, de acordo com sua percepção sobre o assunto. 

 

A dificuldade apresentada nas entrevistas residiu no fato de os participantes, sem 

exceção, alegarem, após a verificação das doze questões abertas constantes no 

Guia de Entrevistas, não disporem de tempo suficiente para responder a todas elas. 

Sendo assim, a pesquisadora solicitou o preenchimento do Guia pelo menos até a 

sexta questão. Todos os participantes atenderam à solicitação. As entrevistas 

duraram em média 45 minutos. 

 

A fim de não frustrar a pesquisa, os participantes foram indagados se poderiam 

enviar as questões não respondidas por correio eletrônico. Todos concordaram e 

informaram seus endereços eletrônicos.  

 

Os guias de entrevistas retornaram, em média, duas semanas após seu envio. Estes 

foram respondidos na íntegra e com o propósito de garantir o anonimato solicitado 

pelos participantes, que foram identificados, para os fins desta pesquisa, como E1, 

E2, E3, E4 e E5. 

 

Posteriormente, foram realizados contatos telefônicos com mais 17 (dezessete) 

selecionados. Destes, 5 (cinco) confirmaram a realização da entrevista e seu 

agendamento foi feito para os dias 11 e 12 de fevereiro. Estas transcorreram por 

aproximadamente 1h30 a 2 horas de realização, por meio de uma conversa informal. 

Todas as respostas foram respondidas na íntegra com redação própria dos 

participantes, sem a utilização de gravador. Estes participantes foram identificados 

na pesquisa como E6, E7, E8, E9 e E10. 

 

Dos 12 (doze) restantes, 7 (cinco) alegaram não dispor de horário para a realização 

da entrevista em decorrência da transição na mudança na gestão da Universidade e 

solicitaram o envio do Guia para seu correio eletrônico. Do restante, 3 (três) estavam 

em gozo de férias e 2 (duas) estavam de licença-maternidade.  
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Dos 7 (sete) guias enviados nenhum foi respondido. Dessa forma, a pesquisa contou 

com 10 (dez) participantes. 

 

Devido ao grau de conhecimento dos participantes e de sua experiência e hierarquia 

na Universidade, as 10 (dez) entrevistas foram validadas e serviram como subsídio 

para o atendimento ao primeiro e terceiro objetivos específicos da pesquisa. 

 

Após a realização das entrevistas e identificação dos entrevistados, foi efetuado o 

processamento e a sistematização das informações. 

 

O processamento adotado na organização dos dados (QUADRO 4) consistiu na 

estruturação dos dados levantados em pesquisa documental e qualitativa, por meio 

de entrevistas. Esta forma permitiu que as informações fossem relacionadas entre 

os objetivos específicos propostos e os autores que deram sustentação teórica para 

a realização do estudo. 

 

Assim, o QUADRO 4 apresenta o resumo da estratégia de análise utilizada no 

desenvolvimento desta pesquisa e a correlação dos objetivos específicos com o 

instrumento de coleta de dados e os pilares teóricos do estudo. 

 

Quadro 4 – Processamento e sistematização das informações 

Objetivos Específicos Autores Pesquisados 
Tipo de 

Pesquisa 
Fonte de Dados 

Avaliar o grau de adequação 
do processo de compras 
diante dos critérios de 
sustentabilidade ambiental 

Santos e Barki (2011); 
Costa (2006); 
Teixeira (2013); 

Qualitativa Guia de 
Entrevista 
(APÊNDICE D); 

Identificar e descrever as 
principais aquisições e 
contratações realizadas com 
adoção de critérios de 
sustentabilidade ambiental na 
UFMG;  

Biderman et al. (2008); 
Carvalho (2009); 
Santos e Barki (2011); 
Farias (2012); 
Hegenberg (2013);  

Documental Planilha Sintética 
(APÊNDICE A) 
 
Quadros 
Analíticos 
(APÊNDICE B); 
 
Tabelas 1 e 2 
(APÊNDICE C) 
 

Identificar e analisar os 
aspectos do processo de 
compras da UFMG diante dos 
critérios de sustentabilidade 
ambiental;  

Biderman et al. (2008); 
Simão et al. (2010, p. 37); 
Ferreira (2010, p. 90); 
Ribeiro (2010); 
Santos e Barki (2011, p. 252), 

Documental e 
qualitativa 

Pesquisa 
Documental; 
 
Guia de 
Entrevista 
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Objetivos Específicos Autores Pesquisados 
Tipo de 

Pesquisa 
Fonte de Dados 

Relatório de Gestão Anual da 
UFMG exercício 2013; 

(APÊNDICE D);  

Objetivo Geral  Analisar o processo de implantação dos critérios de 

sustentabilidade ambiental nas compras e contratações da UFMG. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2014). 

 

Para a análise da pesquisa documental e da pesquisa qualitativa, procurou-se 

identificar como a UFMG tem procedido às compras públicas sustentáveis no 

contexto da adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental previstos na IN nº 

01/2010 (ANEXO A). Com o intuito de alcançar os objetivos específicos e geral 

propostos na dissertação, partiu-se para a apresentação e análise das informações. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES  

 

5.1 Apresentação das entrevistas semiestruturadas 

 

A fim de alcançar os objetivos primeiro e terceiro do presente estudo, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com o propósito de captar a percepção de 

dirigentes da UFMG a respeito da adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental 

nas compras e contratações realizadas pela UFMG.  

 

A técnica consistiu na aplicação de um roteiro de entrevistas semiestruturado 

(APÊNDICE C), composto por 12 perguntas abertas, combinadas de forma a permitir 

uma cobertura mais profunda sobre o tema, e tendo como objetivo não influenciar as 

respostas dos entrevistados. 

 

A partir da tabulação realizada (APÊNDICE C), foram extraídas as principais ideias 

apresentadas pelos entrevistados. Com a finalidade de buscar evidências 

convergentes e resultados que pudessem representar a percepção dos dirigentes da 

UFMG quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nos processos de 

compra da Universidade as questões foram elaboradas em categorias de análise, 

representadas por perguntas agrupadas por um mesmo tema, definidas por meio de 

títulos.  

 

Objetivando analisar e interpretar as informações relevantes para os objetivos do 

presente estudo, os resultados serão analisados e discutidos neste capítulo, de 

acordo com as categorias de análise que nortearam a investigação, a saber:  

1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas especificações dos bens e 

serviços; 

2. Implementação de políticas e ações sustentáveis pela Universidade que 

promovam o desenvolvimento sustentável; 

3. Utilização do poder de compra como incentivo para a adoção de práticas de 

responsabilidade socioambiental pelas empresas licitantes; constatação de 

problemas e plano de melhorias; 

4. Implementação de melhorias que visem à ampliação das aquisições de bens e à 

contratação de serviços sustentáveis; 
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5. Política de atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental e dos 

requisitos determinados pelo Tribunal de Contas da União em relação a ações e 

práticas sustentáveis.   

 

5.1.1 Categorias de análise 

 

5.1.1.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas especificações dos 

bens e serviços 

 

No tocante à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas especificações 

dos bens e serviços de acordo com a IN nº 01/2010, algumas falas evidenciam sua 

adoção, como o relato do Entrevistado 9: 

 
“Sim, a nossa Escola está adotando os critérios de sustentabilidade 
ambiental nos processos licitatórios de acordo com a legislação em vigor. 
Consideramos essa adoção muito importante para a manutenção de um 
meio ambiente sadio e equilibrado.” (E9) 
 

A informação acima é complementada pelo Entrevistado 3, ao considerar: 

 
“Sim. O Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços 
Operacionais-DLO, órgão ligado à Pró-Reitoria de Administração da UFMG, 
compôs comissão para estudar a legislação aplicável e propor ações de 
modo a atender os critérios de sustentabilidade ambiental.” (E3) 
 

Vale ressaltar que houve unanimidade, por parte dos dez entrevistados, em relação 

à afirmativa de que adotam os critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com 

a IN nº 01/2010. 

 

Quanto aos tipos de critérios e práticas de sustentabilidade ambiental mais 

utilizados, foi consenso entre os entrevistados a adoção dos critérios I e II (bens) e I 

e IV (serviços). Esse fato pode ser confirmado pelo Entrevistado 1: 

 
“Nos processos licitatórios procuramos adquirir bens e contratar serviços 
que não poluam o meio ambiente e que sejam biodegradáveis, atóxicos e 
recicláveis. Além disso, são observados os requisitos ambientais para a 
obtenção de certificação pelo INMETRO como produtos sustentáveis ou de 
menor impacto ambiental. Em relação aos contratos é exigido das empresas 
a adoção de produtos de limpeza que obedeçam às normas da ANVISA e o 
fornecimento de materiais de segurança para os funcionários.” (E1) 
 

  



72 

A análise acima foi complementada pelos Entrevistados 3 e 4, ao considerarem: 

 
“Adquirimos bens, no todo ou em parte constituídos por produtos 
biodegradáveis, recicláveis e reutilizáveis e com menor nível de ruído e 
consumo de energia; 
-Os veículos devem estar em conformidade com o Programa de Controle de 
Poluição de Ar por Veículos Automotores PROCONVE. 
As emissões de gases e poluentes devem estar enquadradas nos padrões 
mínimos exigidos pelas legislações de proteção ambiental; e possuir LCVM 
(Licença para Uso de Configuração de Veículo ou Motor) emitida pelo 
IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis. 
Os materiais de uso comum (expediente, higiene e limpeza...) somente são 
adquiridos com o registro do fabricantes no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido 
pelo IBAMA.” (E3) 
 
“Procuramos contratar serviços que atendam às exigências ambientais e de 
proteção ao trabalho.” (E4) 
 

A adoção unânime dos critérios I e II (bens) justifica-se pelo fato de a Universidade 

privilegiar a aquisição de bens que possam ser recicláveis, reutilizáveis e 

biodegradáveis, tais como: materiais de expediente, suprimentos e equipamentos de 

informática e materiais de limpeza.  

 

5.1.1.2 Implementação de políticas e ações sustentáveis pela Universidade que 

promovam o desenvolvimento sustentável 

 

Nestas questões, os entrevistados ressaltaram a importância da contribuição da 

Universidade ao efetivar políticas que priorizam a adoção de práticas de 

sustentabilidade ambiental nos processos de compras e contratações da Instituição, 

tal como observado pelo Entrevistado 1: 

 
“A UFMG como grande compradora no Estado de Minas Gerais, tem o 
dever de efetivar políticas que priorizem a adoção de critérios e práticas de 
sustentabilidade ambiental. Como exemplo, podemos citar a adoção, desde 
2004, de procedimentos de aproveitamento de podas de árvores e restos de 
grama, com a geração de adubos orgânicos por meio do processo de 
compostagem. A reutilização deste material nos gramados e jardins da 
própria Universidade diminuiu a aquisição e utilização de adubos químicos.” 
(E1) 
 

E conforme assinalado pelo Entrevistado 6: 

 
“Ao adotar critérios de sustentabilidade em suas aquisições a UFMG está 
contribuindo positivamente para que o mercado esteja se adequando e 
inserindo produtos/serviços sustentáveis, exigidos nas nossas licitações. 
Um exemplo constitui a implantação, iniciada em 2013, dos sistemas de 
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gestão pública (compras, almoxarifado e patrimônio, processos digitais) que 
prevê a implantação de processos digitais, com menor gasto de papel, com 
a previsão de tramitação de processos virtuais.” (E6) 
 

O Entrevistado 7 concorda com os anteriores, ressaltando que: 

 
“A meu ver o processo de compras sustentáveis foi implementado na 
universidade, e este tende a ser ampliado por meio de padronização de 
especificações técnicas para aquisição de bens, contratação de serviços e 
obras. Por consequência a cúpula da administração buscará meios de 
formalizar essa política.” (E7) 
 

O Entrevistado 8 também está de acordo com as afirmativas anteriores e completa 

com outras informações  

 
“Sim. Nos processos de compras são sempre verificados a especificação do 
objeto, as certificações a serem exigidas dos licitantes. Isto tem contribuído 
de forma a propiciar uma aquisição e contratação mais sustentável que 
atenda à legislação correlata. Podemos citar como política adotada pela 
instituição a definição de logística para reciclagem e acompanhamento da 
coleta mensal de poliestireno, nas unidades acadêmicas e administrativas 
da UFMG e o monitoramento da coleta de cartuchos e toners no campus 
Pampulha em sintonia com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 
12.305, de 02 de agosto de 2010).” (E8) 
 

Todos os entrevistados concordaram que a Universidade implementou políticas e 

ações sustentáveis promotoras do desenvolvimento sustentável, haja vista a 

concretização dos seguintes programas: reutilização e reaproveitamento de podas 

de árvores e restos de grama por meio da técnica de compostagem; implementação 

dos critérios de sustentabilidade ambiental; implantação de sistema de gestão 

pública, com tramitação de processos virtuais sem a utilização de papel; adoção da 

política reversa em sintonia com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

Verifica-se que a Universidade implementou políticas e ações sustentáveis com o 

objetivo primacial de promover o desenvolvimento sustentável e que pretende 

ampliá-las por meio dos programas elencados acima. 

 

Em relação ao estágio em que essa política se encontra, o Entrevistado 7 afirma 

que: 

 
“Em minha opinião, essa política foi implementada a partir de 2012 e 
encontra-se em desenvolvimento.” (E6) 
 

Já o Entrevistado 3 foi objetivo ao especificar que:  

 
“A política se encontra no estágio intermediário.” (E3) 
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No entanto, todos os entrevistados consideram ser fundamental que a política de 

compras sustentáveis esteja interligada à política da Instituição como um todo. Para 

eles, a definição de uma política de compras sustentáveis poderá trazer inúmeros 

benefícios, tais como a padronização de procedimentos e rotinas, a definição de 

diretrizes e um maior comprometimento com a proteção ao meio ambiente. 

 

Em relação à adesão a programas de redução de consumo de água e energia 

elétrica, tais como Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e Programa de Eficiência 

Energética em Prédios Públicos (Procel EPP), todos afirmaram que a Universidade 

executa uma série de atividades que visam controlar e reduzir o consumo de água 

nas atividades do Campus Pampulha, semelhante às preconizadas no PEG 

Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e de Eficiência Energética nos prédios da 

instituição, conforme relato dos Entrevistados 2 e 5: 

 

O Entrevistado 2 considera que: 

 
“Quanto ao consumo de água, foram adotadas medidas que visam controlar 
e reduzir o consumo de água nas atividades do Campus Pampulha, 
semelhante às preconizadas no PEG (Programa de Eficiência do Gasto). As 
ações implantadas possibilitaram reduzir o consumo de água da COPASA, 
nos últimos três anos”. Dentre as ações desenvolvidas com foco principal de 
reduzir e controlar o consumo de água nas Unidades do Campus Pampulha, 
podem ser citadas: instalação de registros reguladores de vazão e de 
torneiras de lavatórios automáticas em todos os sanitários públicos da 
Praça de Serviços; Execução de manutenções preventivas em sanitários de 
todas as unidades do Campus Pampulha; Essa ação aliada à implantação 
de equipamentos economizadores de água possibilitou gerar diminuição do 
consumo; padronização nas especificações de compra para metais e 
aparelhos sanitários que possibilitem a compra de produtos 
economizadores de água. 

O consumo de energia elétrica também vem caindo nos últimos três anos, e 
dentre as atuações para redução de consumo de energia elétrica nas 
dependências da Universidade estão a troca de todas as lâmpadas 
fluorescentes de 32W para lâmpadas LED tubulares e adequação das 
subestações as normas da CEMIG para poder estabelecer aumento no 
contrato de demanda com a concessionária de energia elétrica.” (E2) 
 

Na constatação do Entrevistado 5: 

 
“O Departamento de Gestão Ambiental (DGA), através da Divisão de 
Infraestrutura Sanitária (DISA), atua no controle do consumo e custo 
quinzenal e mensal de água, por meio de medições nas unidades 
acadêmicas e administrativas do campus Pampulha, identificando as 
principais causas de ocorrências de anormalidades como vazamentos e de 
valores de consumo. 

Apesar da expansão das atividades da UFMG, nota-se que o consumo de 
água registrou queda nos últimos três anos.” (E5) 



75 

Com base nas respostas dos entrevistados, verifica-se que a UFMG executa uma 

série de atividades que visam controlar e reduzir o consumo de água e de energia 

elétrica no âmbito da Instituição. 

 

5.1.1.3 Utilização do poder de compra como incentivo para a adoção de práticas de 

responsabilidade socioambiental pelas empresas licitantes 

 

As questões tiveram por objetivo identificar a percepção dos entrevistados sobre a 

utilização do poder de compra da UFMG como incentivo para a adoção de práticas 

que preservem os recursos ambientais para as presentes e futuras gerações, 

respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. 

 

Nesse sentido, os dirigentes entrevistados consideraram importante a UFMG utilizar 

seu poder de compra para incentivar as empresas a adotarem práticas de 

responsabilidade socioambiental, tal como verificado pelos Entrevistados 4 e 10 a 

seguir: 

 

Na constatação do Entrevistado 4: 

 
“Este incentivo pode ocorrer, por exemplo, ao restringir a compra de 
cartuchos e toners de fabricantes que não atendam à política de logística 
reversa. Dessa forma, haverá a garantia de que todo cartucho adquirido 
pela UFMG terá uma destinação final correta após seu uso. Isso reduzirá o 
risco de um descarte inadequado e que venha a poluir o meio ambiente.” 
(E4) 
 

Completada pela resposta do Entrevistado 10: 

 
“Sim. A UFMG, ao restringir compras de fornecedores que desenvolvam 
atividades poluidoras e nocivas ao meio ambiente e à saúde pública, estará 
contribuindo para que essas empresas melhorem seus processos visando 
atender à legislação ambiental, como condição para se tornarem possíveis 
fornecedores.” (E10) 
 

Enfim, todos os entrevistados concordam que o poder de compra tem a capacidade 

de induzir padrões de produção de bens serviços a partir de critérios, procedimentos 

administrativos e jurídicos que sinalizem, para seus fornecedores, os padrões 

produtivos e tecnológicos mais adequados sob o ponto de vista ambiental, social e 

econômico. 
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Ao serem indagados sobre como a Universidade podem influenciar os fornecedores 

a adotarem práticas de preservação ambiental, os Entrevistados 3, 6 e 10 deram as 

seguintes respostas. 

 

Para o Entrevistado 3:  

 
“Incluindo em suas contratações as exigências previstas na legislação e 
outras que sejam autorizadas pelo setor jurídico da Advocacia Geral da 
união - AGU, que orienta a UFMG sobre suas contratações.” (E3) 
 

Nesse mesmo entendimento e completando a resposta acima, o Entrevistado 4 

alega que: 

 
“Inserindo condições legais nos Editais e rejeitando licitantes que não 
atendam estas condições.” (E6) 
 

Concordando com os anteriores, o Entrevistado 10 completa com as seguintes 

informações: 

 
“Desenvolvimento de uma consciência ambiental por meio do oferecimento 
de cursos, palestras, e incentivando uma cultura voltada para as questões 
ambientais.” (E10) 
 

No entendimento dos entrevistados, a UFMG, ao restringir compras de fornecedores 

que desenvolvam atividades poluidoras e nocivas ao meio ambiente e à saúde 

pública, estará influenciando as empresas a melhorarem seus processos visando à 

manutenção e proteção ambiental. 

 

Dando continuidade às questões sobre o poder de compra da Universidade e sua 

relação com os fornecedores, indagou-se sobre o fato de a UFMG ter tido problemas 

em encontrar fornecedores, em virtude da exigência de adoção de critérios de 

sustentabilidade ambiental em suas aquisições e contratações.  

 

Para o Entrevistado 2, essa dificuldade foi percebida somente no início, como 

relatado: 

 
“No início, sim, pois, as empresas não estavam preparadas para atender as 
exigências contidas no Edital - a exemplo da certificação do IBAMA - os 
processos tornaram-se mais morosos uma vez que para chegar a uma 
empresa que atendesse às exigências tinha que aguardar resposta para 
desclassificar.” (E2) 
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Entretanto, para o Entrevistado 9, foi necessário que os fornecedores se 

organizassem para atender à legislação: 

 
“Sim. Para tanto, foi feito um intercâmbio com fornecedores para que o 
mercado pudesse se organizar e fazer as adequações necessárias de 
acordo com a demanda do órgão.” (E9) 
 

A maioria dos entrevistados – 7 (sete) – respondeu “sim” para a questão, mas 

ressaltaram que isso aconteceu somente no início. Os 3 (três) restantes 

responderam que sim e que o poder de compra da Universidade influenciou a 

adequação das novas demandas do mercado.  

 

5.1.1.4 Implementação de melhorias que visam a ampliação das aquisições de bens 

e a contratação de serviços sustentáveis e política de atendimento aos 

critérios de sustentabilidade ambiental 

 

Esta seção apresenta os principais resultados quanto à implementação de melhorias 

nos processos de compras e contratações da Universidade, bem como à verificação 

dos critérios de sustentabilidade ambiental adotados a partir de 2010, no sentido de 

identificar se já apresentam resultados ambientais visíveis. 

 

A análise das falas evidenciou que a padronização na especificação dos bens, 

investimentos em treinamento e capacitação de pessoal e a ampliação de 

programas, tais como coleta seletiva e redução de água e energia elétrica, 

constituem melhorias que podem ser implementadas pela Universidade na aquisição 

de bens e contratação de serviços. 

 

Tais fatos podem ser evidenciados nas falas dos Entrevistados 5, 9 e 2: 

 
“A padronização na especificação dos bens contribuirá para maior 
efetividade nas contratações. Na universidade cita-se como exemplo o 
caderno de especificações de mobiliário que discrimina produtos que 
atendem critérios legais, inclusive de sustentabilidade.” (E5) 
 
“Investir em treinamento de pessoal, em especial aqueles ligados à área de 
compras e sua sensibilização a respeito deste assunto.” (E9) 
 
“A UFMG já tem o compromisso de ampliar a implantação do Programa de 
Coleta Seletiva Solidária nos seus campi, e para isso serão necessários 
investimentos como a compra de contenedores específicos para essa 
coleta, construção de abrigos para recicláveis, além da contratação de 
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serviço de transporte para que os resíduos recicláveis cheguem até às 
associações e cooperativas habilitadas.” (E2) 
 

De acordo com as entrevistas, essas melhorias se expressam por meio de intensivos 

esforços para o fortalecimento de ações no campo da sustentabilidade, visando à 

efetividade dos processos de compras e contratações sustentáveis na Instituição. 

 

A análise das entrevistas revelou que os entrevistados acreditam que a 

padronização na especificação dos bens, investimentos em treinamento e 

capacitação de pessoal e a ampliação de programas, tais como coleta seletiva de 

resíduos, redução no consumo de água e energia elétrica e a logística reversa; 

constituem ações pontuais que irão contribuir para a efetividade do processo de 

compras e contratações sustentáveis na Universidade. 

 

Os resultados obtidos também realçaram a preocupação da cúpula da 

Administração Central da UFMG em fomentar a gestão ambiental, atendendo aos 

princípios constitucionais e legais. 

 

Verificou-se que os entrevistados acreditam que as licitações sustentáveis 

constituem uma regra, uma vez que comprar e contratar levando-se em conta 

aspectos ambientais é dever de todo gestor público, que deve agir de acordo com os 

preceitos legais na preservação e proteção a um meio ambiente sadio e equilibrado. 

 

Conclui-se, portanto, que o primeiro objetivo especifico foi alcançado, pois, avaliou-

se que o processo de compras diante dos critérios de sustentabilidade ambiental foi 

implantado na Universidade, encontrando-se em grau intermediário de adequação. 

 

5.2 Análise do processo de compras e adoção dos critérios de 

sustentabilidade ambiental 

 

Nesta etapa da pesquisa, foram analisados, por meio do Portal de Compras do 

Governo Federal, atas dos processos de pregões eletrônicos realizados pela 

Administração Geral da UFMG, após a edição da IN nº 01/2010, que instituiu os 

critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na Administração Pública Federal. 
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O estudo compreendeu a análise de atas de pregões eletrônicos disponibilizadas no 

referido Portal referentes ao período de março de 2010 a março de 2014.  

 

Inicialmente, a consulta foi realizada no sitio eletrônico mencionado, pelos atalhos 

“Acesso livre” – “Consulta” – “Atas de pregões/anexos”. Posteriormente, foi escolhida 

a opção “pregão eletrônico” e, em seguida, foi adicionado o Código da 

Administração Geral da UFMG, Código UASG 153254. Logo em seguida, realizou-

se o procedimento de consulta dos pregões eletrônicos. 

 

Por meio do Portal de Compras do Governo Federal, foi realizada a coleta dos 

dados das atas dos pregões eletrônicos realizados pela Administração Geral da 

UFMG, Unidade Gestora n. 153254, após a edição da IN nº 01/2010, no período em 

análise.  

 

Em seguida, os dados foram agrupados em uma planilha (APÊNDICE A), contendo 

04 (quatro) colunas que sintetizaram as principais informações constantes nas atas 

dos processos de pregões eletrônicos, sendo assim definidos: 

1. Quantitativo de pregões realizados no período; 

2. Objeto da licitação;  

3. Critérios de sustentabilidade adotados; 

4. Certificações ambientais exigidas. 

 

A primeira coluna contém o quantitativo de pregões eletrônicos selecionados no 

período definido na pesquisa, a segunda descreve os objetos, ou seja, dos bens 

adquiridos e dos serviços contratados pela Universidade. A terceira coluna teve por 

propósito identificar os pregões eletrônicos realizados com a adoção de critérios de 

sustentabilidade ambiental, e a quarta as certificações ambientais exigidas das 

empresas licitantes. Adotou-se o “sim” para identificar os pregões que adotaram os 

critérios e exigiram as certificações ambientais e “não” para os processos que não 

continham nenhum tipo de critério e nem exigência de certificação ambiental.  

 

Dessa forma, foram selecionados apenas os pregões eletrônicos que continham 

critérios de sustentabilidade ambiental e exigência de certificação ambiental. Logo 

após, optou-se por agrupar as aquisições de bens e as contratações de serviços por 
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objeto. Foram elaborados 12 quadros analíticos, os quais representam as compras 

da Universidade no período definido na pesquisa. 

 

As informações contidas nos quadros analíticos permitiram a elaboração de tabelas 

e gráficos que possibilitaram a análise e interpretação de dados. 

 

5.2.1 Análise das aquisições, conforme atas dos pregões eletrônicos 

 

Para atender ao segundo objetivo específico desta pesquisa, realizou-se a coleta 

das atas de pregões eletrônicos disponibilizados no Portal de Compras de Governo 

Federal, após a edição da IN nº 01/2010, que instituiu os critérios de 

sustentabilidade ambiental na Administração Pública Federal. 

 

Foram coletados 184 (cento e oitenta e quatro) pregões eletrônicos realizados pela 

UFMG, no período compreendido a março de 2010 a março de 2014 (APÊNDICE A).  

 

Ao analisar os dados contidos na planilha sintética, verificou-se que, nos exercícios 

de 2010 e 2011, não foram adotados critérios de sustentabilidade ambiental nem 

exigidos certificados ambientais nos pregões eletrônicos objetos desta pesquisa. 

Identificou-se como início dos pregões sustentáveis a realização do pregão 

eletrônico nº 003/2012, de 24 de maio de 2012. 

 

Todavia, no Relatório de Gestão do exercício de 2012, consta que a Administração 

da UFMG procurou, a partir da publicação da IN nº 01/2010, adequar-se o mais 

rapidamente às orientações da referida norma.  

 

Segundo o relatório, em 2011, em virtude de os órgãos de regulamentação 

brasileiros não estarem devidamente prontos para o atendimento da norma em sua 

totalidade, as exigências foram retiradas dos instrumentos convocatórios, a fim de 

não frustrar a competitividade entre os fornecedores. 

 

Dessa forma, a análise dos dados se concentrou nos pregões eletrônicos realizados 

pela UFMG a partir do exercício de 2012. Nesse sentido, verificou-se que os 
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processos licitatórios ocorridos após 2012 continham critérios de sustentabilidade 

ambiental e certificações ambientais. 

 

Do total de 184 (cento e oitenta e quatro) pregões, identificaram-se 106 (cento e 

seis) que continham critérios de sustentabilidade ambiental e exigências de 

certificação ambiental. Desses pregões, 66 (sessenta e seis) referiam-se a 

aquisições de bens e 40 (quarenta) a contratações de serviços. 

 

Com o objetivo de identificar e descrever as principais aquisições de bens e 

contratações de serviços com a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental 

realizados pela Universidade no período sob análise, optou-se por agrupar os bens e 

serviços que continham as mesmas características em objetos. Dessa forma, para 

as aquisições de bens foram identificados 08 (oito) objetos e para as contratações 

de serviços 04 (quatro) objetos; estes foram organizados em quadros analíticos de 1 

a 12 (APÊNDICE B). 

 

Por meio das informações fornecidas pelos quadros analíticos, foram elaborados os 

GRÁF. 1 e 2, que permitiram a análise e interpretação dos dados. Estes dispõem 

sobre o percentual de aquisições de bens e contratações de serviços por meio de 

pregões eletrônicos realizados com adoção de critérios, práticas de sustentabilidade 

ambiental e exigência de certificação ambiental. 
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Gráfico 1 – Percentual de aquisições de bens com adoção de critérios de 

sustentabilidade ambiental 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do sitio eletrônico “Compras Governamentais” com atas de 
processos eletrônicos realizados entre maio de 2012 a março de 2014.  

 

Observa-se no GRÁF. 1 que, no exercício de 2012, 2013 e 2014, o bem mais 

adquirido utilizando critérios de sustentabilidade ambiental e certificação ambiental 

foi material de expediente, limpeza e gêneros alimentícios, com 15 (quinze) pregões 

realizados em 2012, 14 (quatorze) em 2013 e 02 (dois) em 2014, representando 

47% das aquisições de bens no período analisado. 

 

Esse resultado pode imediatamente ser justificado, pois os materiais de expediente 

constituem produtos essenciais para o desempenho das atividades administrativas e 

para o funcionamento de cursos e atividades de extensão da Universidade. 

 

Já os produtos de limpeza, utilizados para a desinfecção dos prédios e áreas 

comuns da UFMG, refletem a extensão de seu espaço físico. Para essas aquisições 
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foi exigido dos licitantes que os produtos fossem fabricados por fonte não poluidora 

e com materiais que não prejudicam a natureza.  

 

Em relação aos critérios de sustentabilidade ambiental, verificou-se que todas as 

aquisições de materiais de expediente e material de limpeza adotaram o critério n. I 

e II, a saber: 

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

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

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

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em 

relação aos seus similares. 

 

Em relação ao critério I, os materiais reciclados adquiridos podem ser conceituados 

como aqueles que, após sofrerem uma transformação física ou química, podem ser 

reutilizados sob a forma original ou como matéria-prima de outros materiais para 

diversas finalidades. Já os bens atóxicos definem-se como materiais que não 

prejudicam a saúde e o meio ambiente. Os biodegradáveis constituem os materiais 

capazes de se degradarem após o uso, tais como os plásticos biodegradáveis.  

 

Verificou-se que a Instituição adquiriu materiais menos agressivos ao meio ambiente 

e preferiu produtos concentrados. 

 

Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes, tais 

como álcool, água sanitária, detergentes, ceras, sabões e desinfetantes, foram 

observados os critérios de eficácia e segurança, comprovados pela regularidade 

junto à ANVISA. 

 

Em relação às normas técnicas ABNT e NBR, estas estabelecem a padronização 

necessária para certificar as embalagens plásticas. A Norma Técnica NBR 15448-1 

define os termos comumente empregados para embalagens plásticas degradáveis 

e/ou de fontes renováveis. E possui como objetivo facilitar a compreensão dos 

termos utilizados nos meios técnicos e acadêmicos, contribuindo para uma 

rotulagem ambiental responsável.  
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A Norma Técnica NBR 15448-2 estabelece critérios e requisitos para que uma 

embalagem plástica possa ser classificada como biodegradável e compostável, e 

aplica-se tanto às embalagens plásticas obtidas a partir de fontes renováveis como 

aquelas produzidas a partir do petróleo e/ou gás natural. 

 

Verificou-se que os materiais de expediente e limpeza foram adquiridos no todo ou 

em parte por materiais reciclados, atóxicos ou biodegradáveis conforme as normas 

ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 

 

Em relação ao critério II, observou-se que a Instituição exigiu das empresas 

licitantes certificados emitidos por instituição acreditada pelo Inmetro. Enfim, 

constatou-se que a UFMG exigiu em todos os processos licitatórios os comprovantes 

de acordo com as normas ABNT e NBR 15448-1 e 15448-2. 

 

No tocante às certificações ambientais, foram exigidos dos licitantes as seguintes 

comprovações. 

 

Para materiais de expediente: 

 Comprovante de registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal 

de Atividades Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo 

Certificado de Regularidade válido, nos termos do art. 17, inciso II, da Lei nº 

6.938/1981 e da Instrução Normativa IBAMA nº 312009 e Normas correlatas; 

 Laudo emitido por laboratório credenciado, especialmente junto ao Inmetro ou 

por outro órgão competente, em conformidade com a norma ABNT NBR 

14.865/2. 

 

Para materiais de limpeza: 

 Os produtos de limpeza utilizados e fornecidos pela empresa responsável pelo 

contrato de limpeza e desinfecção nos prédios e áreas comuns da UFMG, 

apresentam a exigência de que sejam biodegradáveis. Em alguns dá-se 

preferência aos produtos fabricados por fonte não poluidora, bem como por 

materiais que não prejudicam a natureza.  
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Em segundo lugar, no que tange aos bens mais adquiridos, encontram-se os 

eletrodomésticos, eletroportáteis, vídeo e áudio, correspondendo a 06 pregões em 

2012, e 04 em 2013. Essa aquisição representou 15% das compras realizadas pela 

Universidade. 

 

Tais aquisições foram realizadas basicamente para equipar os Centros de 

Atividades Acadêmicas (CADS) e corresponderam a projetores, lousas interativas, 

televisores e aparelhos de áudio. Alguns pregões foram realizados para prover as 

copas dos setores administrativos tais como bebedouros, cafeteiras elétricas, 

aparelhos de micro-ondas.  

 

Essas aquisições demonstram a preocupação da Universidade em suprir seus 

alunos e servidores de condições propícias para o desempenho de suas atividades. 

 

Para essas aquisições foram adotados os critérios de sustentabilidade ambiental n. 

II e IV: 

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

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em 

relação aos seus similares; 

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

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

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

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

 

O atendimento aos critérios foi demonstrado por meio do item “descrição detalhada 

do objeto ofertado”, constante nas atas dos pregões. Dessa descrição constam 

requisitos para a aquisição de produtos eletroeletrônicos que não contenham 

substâncias nocivas ao meio ambiente, que apresentem menor consumo e maior 

eficiência energética. Em relação a esse requisito, foram adquiridos bens com o selo 

PROCEL. 
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Certificados ambientais exigidos nos processos licitatórios: 

 Selo Ruído: indicativo do respectivo nível de potência sonora, nos termos da 

Resolução do CONAMA nº 20/1994 (BRASIL, 1994), e da Instrução Normativa 

IBAMA nº 15/2004 (BRASIL, 2004); 

 BR NM-IEC 335-1:1998 (Segurança Elétrica e Qualidade de materiais 

empregados nos produtos); 

 Selo de Energia PROCEL (Inmetro). 

 

Verificou-se que a Universidade adquiriu somente bens em que os licitantes 

declararam não conter substâncias perigosas nem nocivas ao meio ambiente. 

 

Em terceiro lugar, com 11%, ou 07 (sete) pregões adquiridos no período, estão os 

equipamentos e suprimentos de informática. O volume de compras desses materiais 

justifica-se para o adequado funcionamento da Instituição, destacando-se seus 

procedimentos internos de documentação e registro, que dependem das tecnologias 

da informação e comunicação. 

 

Conforme o GRÁF. 1, os equipamentos elétricos e eletrônicos corresponderam a 

15% da amostra, que podem ser complementados com os 11% de equipamentos e 

suprimentos de informática, os quais, somados, elevam o índice para 26%, isto é, 

1/3 do consumo institucional se volta para a área tecnológica. 

 

Em todos os processos foi adotado o critério n. 1: 

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

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 

 

Verificou-se que a Instituição adquiriu materiais menos agressivos ao meio ambiente 

e preferiu produtos atóxicos. 

 

Foram exigidas as seguintes certificações ambientais, de forma geral: 

 Selo Ruído, indicativo do respectivo nível de potência sonora, nos termos da 

Resolução do CONAMA nº 20/1994, e da Instrução Normativa MMA nº 3/2000; 

 Selo de Energia PROCEL (Inmetro); 
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 Apresentação de sistemática para o recolhimento dos cartuchos de tinta e toners 

usados por meio da logística reversa. 

 

Segundo informações do chefe da Divisão de Gestão de Resíduos do DGA, os 

cartuchos, toners e demais suprimentos de informática não utilizados no Campus 

Pampulha são recolhidos cumprindo a logística reversa. Uma das principais 

iniciativas realizadas pelo DGR é o Programa de Coleta Seletiva Solidária, em 

sintonia com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Em relação às aquisições de computadores, notebooks e tablets, as especificações 

contemplaram as configurações aderentes aos computadores sustentáveis, 

denominados “TI Verde”, conforme disposto na Portaria n° 2/2010, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão. 

 

Verificou-se que os editais exigiram dos licitantes a indicação das medidas 

necessárias visando assegurar a operacionalização do recolhimento dos 

equipamentos que contenham materiais perigosos, inclusive em relação a cartuchos 

e toners. 

 

Segundo o chefe da divisão de resíduos do DGA, os computadores, impressoras e 

demais bens considerados permanentes, ou seja, que possuem vida útil superior a 

dois anos, não podem ser objeto de logística reversa, pois devem seguir a 

modalidade licitatória de leilão quando tornam-se inservíveis ou obsoletos. 

 

Em quarto lugar, ocorreram as aquisições de peças, pneus e lubrificantes, com 02 

(dois) pregões realizados em 2012 e 03 (três) em 2013, representando 8% do total.  

 

De acordo com o Relatório de Gestão de 2013, essas aquisições foram necessárias 

devido ao fato de a Universidade possuir uma comunidade composta por 49.254 

(quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro) alunos distribuídos em 20 

unidades acadêmicas; desenvolver atividades em unidades fora de Belo Horizonte, 

como Diamantina, Tiradentes, Pedro Leopoldo, Igarapé, além de ampla atividade de 

extensão no Vale do Jequitinhonha e em vários outros municípios.  



88 

Nesse sentido, para o atendimento dessa comunidade e de seus órgãos 

administrativos, nos últimos anos, a Universidade adquiriu 290 veículos, entre 

ônibus, caminhões, motocicletas, tratores, reboques e veículos leves, além de peças 

lubrificantes automotivas. 

 

A adoção do critério de sustentabilidade ambiental n. 2 foi adotada nessas 

aquisições: 

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

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em 

relação aos seus similares. 

 

As peças foram adquiridas de acordo com certificação emitida pelo Inmetro e 

legislação vigente, sendo exigidos certificados de comprovação do descarte 

ambientalmente correto dos resíduos. 

 

Na aquisição de pneus, foi exigida a regularidade do registro do fabricante ou 

importador no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP). Para essa aquisição, foram 

observadas a Resolução CONAMA nº 416/2009 e a Instrução Normativa IBAMA nº 

01/2013, e exigidos certificados de comprovação do descarte ambientalmente 

correto dos resíduos. 

 

Para os óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, foram observadas a 

Resolução CONAMA nº 362/2005 e a logística reversa de para as embalagens, e 

exigido o atendimento às normas API - CF-4. 

 

Em quinto lugar aparecem as aquisições de materiais de jardinagem, com 6% do 

total.  

 

Os materiais de jardinagem envolveram a aquisição de flores e grama. Estes 

corresponderam a 6% do total, sendo que todos os pregões foram realizados em 

2013. Isso se deve ao fato de a Universidade possuir uma extensa área verde e 

preocupar-se em manter seus jardins em perfeito estado. 
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Para esse tipo de material foi adotado o critério de sustentabilidade ambiental n. 3, 

assim definido: 

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

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

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento. 

 

Para essas aquisições, verificou-se que a Universidade utilizou, preferencialmente, 

produtos e insumos de natureza orgânica, dispostos em embalagens recicláveis e 

individuais. Foram exigidos também certificados de comprovação do descarte 

ambientalmente correto dos resíduos. 

 

Em sexto lugar, estão as aquisições de livros, que também representaram 6% do 

total, correspondendo a 03 (três) pregões em 2012 e 01 (um) em 2013.  

 

Essas aquisições referem-se a compras de livros para as bibliotecas físicas e 

itinerantes (ônibus-biblioteca) da Universidade e refletem o esforço da UFMG em 

avançar na qualidade de seu sistema de ensino, bem como incentivar a pesquisa e a 

extensão. 

 

As aquisições de bens advindos da madeira devem observar o critério de 

sustentabilidade ambiental n. I: 

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

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

 

Não foram identificadas certificações ambientais para esse objeto. 

 

Em sétimo lugar, aparecem as compras de mobiliário, com 4%, sendo 03 pregões 

realizados em 2013. O mobiliário faz parte de todos os espaços ocupados na 

Instituição, tais como salas, departamentos, divisões e laboratórios, e 

constantemente são comprados, pois sofrem de desgaste pelo uso. 
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Foi adotado nas aquisições de mobiliário o critério de sustentabilidade ambiental n. 

2: 

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

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em 

relação aos seus similares. 

 

Segundo o Relatório de Gestão do exercício de 2013, para o atendimento desse 

critério, foram adotadas as seguintes ações sustentáveis: 

 Atendimento das especificações elaboradas pelo Departamento de 

Planejamento Físico e Projetos da UFMG por meio de seu Caderno de 

Especificação de Mobiliário. O referido Caderno foi elaborado com o objetivo de 

definir as normas de ergonomia, durabilidade e qualidade dos produtos a serem 

adquiridos pela instituição. 

 

Em relação aos mobiliários fabricados com madeira, exigiu-se o certificado de 

procedência da madeira (DOF), (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de 

madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento. 

 

Em todos os processos de compras a Universidade observou os requisitos 

ambientais e exigiu das empresas licitantes a certificação do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).  

 

Verificou-se que a Universidade atendeu plenamente às normas técnicas elaboradas 

pela ABNT, o que permitiu a garantia da aplicação dos requisitos mínimos de 

qualidade, resistência, segurança dos materiais utilizados, além permitir a proteção 

ao meio ambiente. 

 

Em oitavo lugar, estão as aquisições de veículos, que representaram 3% das 

aquisições realizadas no período. Essas se referem a veículos automotores, tais 

como carros, ônibus e carretas. 

 

  



91 

Para essas aquisições, foi adotado o critério de sustentabilidade ambiental n. IV: 

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

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

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

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

 

A análise dos pregões constatou a exigência de que os veículos fossem 

bicombustíveis e estivessem em conformidade com o Programa de Controle de 

Poluição de Ar por Veículos Automotores (PROCONVE).  

 

Segundo o Relatório de Gestão do exercício de 2013, para o atendimento desse 

critério foi adotada a otimização da utilização de recursos e a redução de 

desperdícios e de poluição.  

 

A certificação ambiental exigida foi a do PROCONVE, que regula as emissões de 

gases e poluentes nos padrões mínimos exigidos pelas legislações de proteção 

ambiental; 

 

Feita a identificação e descrição das principais aquisições realizadas pela UFMG, o 

próximo passo consistiu na apresentação dos resultados sobre a contratação de 

serviços. 

 

5.3 Contratação de serviços  

 

As contratações de serviços na área pública representam a adequação da 

contratação ao que se denomina consumo sustentável. Significa pensar na proposta 

mais vantajosa para a Administração, levando-se em conta não apenas o menor 

preço, mas o custo como um todo, considerando a proteção ao meio ambiente e o 

bem-estar social. 

 

Nesse sentido, para atender ao segundo objetivo proposto nesta pesquisa, realizou-

se a análise e interpretação dos dados com base no GRÁF. 2 a seguir: 
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Gráfico 2 – Percentual de contratação de serviços com adoção de práticas de 

sustentabilidade ambiental 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do sitio eletrônico “Compras Governamentais” processos 
eletrônicos realizados entre março de 2010 a março de 2014.  

 

De acordo com a Lei nº 8.666/93, o contrato administrativo é o instrumento utilizado 

pela Administração Pública para estabelecer as regras de relacionamento com seus 

fornecedores de bens e serviços (BRASIL, 1993).  

 

O art. 6º, inciso II, da referida lei, dispõe que a contratação de serviços constitui toda 

atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração 

Pública, tais como um conserto, instalação, montagem, reparação, manutenção, 

publicidade, agencia de viagens, dentre outros serviços considerados comuns 

(BRASIL, 1993).  

 

No caso da UFMG, essas contratações constituíram a contratação de empresas 

para a prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção dos prédios 

(área interna e externa), atendimento ao público, segurança e seguros. 
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A IN nº 01/2010 define que as empresas contratadas adotem práticas de 

sustentabilidade na execução dos serviços, que constituem ações a serem 

executadas pelas empresas licitantes na prestação de seus serviços. 

 

Para as contratações de serviços, foram exigidas ações de sustentabilidade 

ambiental e qualificações técnicas por parte das empresas. Em relação à 

certificação ambiental, identificou-se a exigência de certificados de licenciamento 

ambiental e outros visando à comprovação do descarte ambientalmente correto dos 

resíduos. 

 

5.3.1 Serviços gerais  

 

A análise do GRÁF. 2 permite identificar que os serviços gerais constituíram a 

contratação mais realizada pela Universidade com práticas de sustentabilidade 

ambiental, com 11 (onze) pregões realizados em 2012, 14 (catorze) em 2013 e 01 

até março de 2014, representando 65% das contratações no período pesquisado.  

 

Verificou-se que todos os processos adotaram as práticas de sustentabilidade 

ambiental de n. I a VII, definidas na IN nº 1/2010, tal como descrito a seguir: 

I - Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;  

II – Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no 

Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

III – Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

IV – Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços; 

V - Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três 

primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia 

elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, 

observadas as normas ambientais vigentes; 

VI - Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na 

fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 



94 

de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para 

reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 

1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

VII – Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.  

 

A Universidade exigiu as seguintes ações de sustentabilidade ambiental: 

a) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, 

através das seguintes medidas, dentre outras: 

I. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 

II. Substituir substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

III. Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que 

possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não 

contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e 

outros); 

b) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 

potencialmente poluidores, tais como pilhas, baterias, pneus, lâmpadas 

fluorescentes, resíduos hospitalares, infectantes ou biológicos; resíduos 

químicos e radioativos. 

 

Em relação à qualificação técnica, foram exigidos: Certificado de Registro Cadastral 

e Certificado de Licença de Funcionamento junto ao Departamento de Polícia 

Federal, nos termos previstos na Lei nº 10.357/2001, em plena validade, justificado 

pelo fato de que a referida Lei estabelece normas de controle e fiscalização sobre 

produtos químicos. 

 

Constatou-se que a Universidade adotou corretamente as práticas de 

sustentabilidade ambiental e exigiu corretamente as ações e qualificações técnicas 

por parte das empresas. 
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5.3.2 Apoio administrativo 

 

Em segundo lugar está a contratação de apoio administrativo, com 03 (três) pregões 

em 2012, 05 (cinco) em 2013 e 01 (um) até março de 2014, representando 23% das 

contratações efetivadas com práticas de sustentabilidade ambiental. 

 

Neste sentido, foi adotada a prática de sustentabilidade ambiental n. 4: 

IV – Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços;  

 

Verificou-se que essa prática foi corretamente adotada em todos os processos. Em 

relação às ações de sustentabilidade ambiental, foram exigidos para os serviços que 

envolvam a utilização de mão de obra, em geral, a obediência às normas técnicas, 

de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do 

Ministério do Trabalho e Emprego; 

 

5.3.3 Transporte rodoviário 

 

Em quarto lugar, com 03 (três) pregões realizados em 2013, está o serviço de 

transporte rodoviário, representando 7% das contratações.  

 

Essa contratação constitui prestação de serviço por empresa especializada 

encarregada de prestar de serviços de transporte terrestre coletivo no Campus 

Pampulha, para atendimento aos alunos, professores, servidores técnico-

administrativos e comunidade universitária em geral. Os ônibus são de propriedade 

da empresa contratada.  

 

Em atendimento ao disposto na IN nº 01/2010, exigiu-se da contratada a adoção das 

práticas de sustentabilidade ambiental n. VI, V e VII na execução dos serviços: 

IV - Fornecer aos seus empregados equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução dos serviços; 

V – Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três 

primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia 
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elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, 

observadas as normas ambientais vigentes; 

VII – Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;  

 

Em relação à certificação ambiental, a Universidade exigiu que os ônibus 

disponibilizados para a prestação dos serviços de transporte terrestre fossem 

bicombustíveis e estivessem em conformidade com o PROCONVE. Para tanto, as 

emissões de gases e poluentes dos veículos deveriam estar enquadradas nos 

padrões mínimos exigidos pelas legislações de proteção ambiental. 

 

Verificou-se que a Instituição procedeu de acordo com a legislação em vigor.  

 

5.3.4 Contratação de serviços de impressão e editoração de documentos, livros e 

revistas para a UFMG 

 

Em quinto lugar, com dois pregões realizados em 2012, os serviços de impressão e 

editoração de documentos, livros e revistas representaram 5% das contratações no 

período.  

 

Esse serviço define-se pela impressão, cópia e digitalização do tipo outsourcing de 

impressão departamental, para atender às necessidades de impressão da 

Instituição, de forma descentralizada, nas dependências das diversas unidades 

acadêmicas e órgãos administrativos da UFMG. 

 

Nessa contratação exigiu-se a prática n. VI: 

VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na 

fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para 

reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 

1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. 
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Nesse sentido, verificou-se que as empresas apresentaram estratégias de 

otimização na utilização de recursos e na redução de desperdícios e de poluição, 

principalmente os relacionados quanto ao uso de substancias tóxicas ou poluentes e 

ao consumo de energia elétrica e água. 

 

Dessa forma, as contratadas deverão proceder à separação dos resíduos recicláveis 

descartados de forma seletiva, especialmente em relação a papel, de acordo com o 

programa de coleta seletiva da UFMG.  

 

Além disso, a Universidade exigiu da contratada a apresentação de sistemática para 

o recolhimento dos cartuchos de tinta e de toner usados, e de sua correta 

destinação. 

 

Observou-se também que as aquisições e contratações contribuíram para a 

aquisição de produtos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de 

conteúdo reciclável. 

 

A partir das informações coletadas, conclui-se que o segundo objetivo específico foi 

alcançado, pois foram identificados e descritos as principais aquisições e 

contratações com adoção de critérios e práticas de sustentabilidade ambiental no 

período definido na pesquisa.   

 

Para alcançar o terceiro objetivo específico, realizou-se uma análise descritiva dos 

resultados apresentados pela pesquisa qualitativa e documental. 

 

A análise da pesquisa qualitativa identificou as respostas dos Entrevistados 2 e 5 

para a questão de número 3 como subsídio para se alcançar o referido objetivo. 

 

Ao serem questionados sobre a adesão da Universidade aos programas de redução 

de consumo de água e energia elétrica, os entrevistados foram unânimes ao afirmar 

que a UFMG tem executado, principalmente, nos três últimos anos, uma série de 

atividades que visam controlar e reduzir o consumo de água e energia elétrica no 

âmbito da instituição, tais como: aquisição de equipamentos economizadores de 
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água e de energia elétrica; padronização de especificações de compra para metais e 

aparelhos sanitários. 

 

Diante de tais fatos, identificou-se a redução do consumo de água e energia elétrica 

como aspectos decorrentes do processo de compras diante da adoção de critérios 

de sustentabilidade ambiental. Estes, na percepção dos entrevistados, propiciaram 

uma correlata subtração quantitativa, econômica e financeira nos custos da 

instituição. 

 

Em relação à pesquisa documental, foram analisados os documentos institucionais 

elencados na metodologia utilizada no presente estudo. 

 

A análise dos documentos institucionais revelou que as respostas fornecidas para o 

item 8.2 Consumo de Energia Elétrica e Água do Relatório de Gestão, do exercício 

de 2013 da UFMG, constituem um suporte para o alcance do referido objetivo. 

 

Segundo o Relatório, a UFMG vem adotando nos três últimos anos (2011 a 2013) 

ações que visam ao controle e à redução deste consumo nas atividades do Campus 

Pampulha. A TAB. 1 demonstra o consumo de água e energia elétrica da instituição 

nos três últimos anos: 

 

Tabela 1 – Consumo de água e energia elétrica nos exercícios de 2011 e 2013 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do Relatório de Gestão exercício 2013.  

 

De posse das informações contidas na TAB. 1, foram elaborados os GRÁF. 3 e 4, 

que tiveram o propósito de demonstrar em percentual o consumo de água e energia 

elétrica no referido período. 

 

O GRÁF. 3 apresenta o percentual de água consumida nos exercícios de 2011 a 

2013.  

Recurso Consumido 
Quantidade consumida nos exercícios 

2013 2012 2011 Total 

Água 673.052 936.841 897.142 2.507.035 (Litros) 

Energia Elétrica 27.478.382 33.656.606 33.927.869 95.062.857 (kW) 
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Gráfico 3 - Percentual do consumo de água no período de 2011 a 2013 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do Relatório de Gestão do exercício de 2013. 

 

Do total de 2.507.035 litros utilizados no período, 673.052 ou 36% correspondem ao 

consumo em 2011, 936.841 ou 37% em 2012, e 897.142 ou 27% no exercício de 

2013. A adoção de critérios de sustentabilidade ocasionou a redução de 10% do 

consumo de água no período analisado. 

 

Por sua vez, o GRÁF. 4 demonstra o percentual de energia elétrica consumida pela 

Universidade no período de 2011 a 2013. 
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Gráfico 4 – Percentual do consumo de energia elétrica consumida no período de 

2011 a 2013 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do Relatório de Gestão do Exercício de 2013. 

 

Do total de 95.062.857 kW utilizados no período, 33.927.869 ou 36% correspondem 

ao consumo em 2011, 33.656.606 ou 35% em 2012 e 27.478.382 ou 29% no 

exercício de 2013. Ações sustentáveis nesse aspecto ocasionaram a redução de 7% 

do consumo de energia elétrica no período analisado. 

 

A partir das informações coletadas, conclui-se que o terceiro objetivo específico foi 

alcançado, pois a redução no consumo de água e energia elétrica nos exercícios de 

2011 a 2013 propiciou um aspecto favorável no processo de compras decorrentes 

da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental. 

 

Os resultados dos objetivos específicos contribuíram para o alcance do objetivo 

geral. Dessa forma, pode-se concluir que o processo de compras da UFMG, diante 

dos critérios de sustentabilidade ambiental, foi implantado, contudo ainda não se 

encontra de forma plena e efetiva na instituição.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral analisar o processo de implantação dos 

critérios de sustentabilidade ambiental nas compras e contratações da UFMG. 

 

Dessa forma, os objetivos específicos foram definidos de maneira a alcançar o 

objetivo geral acima. Objetivou-se primeiramente, compreender as relações que 

permeiam o uso do poder de compras do Estado em face ao desenvolvimento 

sustentável e as várias implicações circunscritas à reforma estatal; à proteção 

constitucional do meio ambiente e às políticas públicas ambientais, conforme tratado 

no capítulo 2. 

 

Mereceu destaque nesta pesquisa, devido a sua primordial importância, as 

Conferências da ONU que dizem respeito ao desenvolvimento sustentável e à 

sustentabilidade ambiental. Não poderia deixar de constar, também, o fundamental 

estudo das licitações sustentáveis aplicáveis às compras governamentais e os 

procedimentos relativos às aquisições de bens e à contratação de serviços por meio 

da modalidade licitatória pregão eletrônico. 

 

Assim, o estudo evidenciou que o Estado, por constituir-se em um importante 

comprador e consumidor de bens e serviços, possui o dever de atuar na defesa e 

preservação do meio ambiente, aliado a um consumo sustentável e a uma gestão 

pública eficiente. 

 

Nesse cenário, a pesquisa evidenciou que o consumo realizado de forma consciente 

pelo Estado e, no caso em tela, pela UFMG, operacionalizado especialmente por 

meio das licitações sustentáveis, constitui um instrumento eficaz que contribui para a 

promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

Para fundamentar a pesquisa, foram elucidados conceitos relativos ao processo 

licitatório e os procedimentos para a realização do pregão eletrônico; a 

sustentabilidade nas compras governamentais com a exposição das características 

das licitações sustentáveis e dos critérios de sustentabilidade ambiental. Por fim, 
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apresentou-se a legislação ambiental aplicada às licitações sustentáveis, com a 

especificação das certificações e rotulagens ambientais. 

 

Utilizando uma metodologia de pesquisa definida como documental e qualitativa, os 

dados foram obtidos por meio da aplicação de um guia de entrevistas 

semiestruturado a dez dirigentes da Administração Central da UFMG. Mediante 

pesquisa documental, selecionaram-se pregões eletrônicos realizados pela 

Administração Central da UFMG, após a edição da Instrução Normativa nº 01/2010, 

que introduziu os critérios de sustentabilidade ambiental na Administração Pública 

Federal. 

 

Os resultados permitiram a exposição de considerações finais sobre a pesquisa 

realizada, sendo apresentadas a seguir, na mesma sequência dos objetivos 

específicos. 

 

Em relação ao primeiro objetivo específico, pode-se avaliar que o processo de 

compras da UFMG encontra-se em estágio intermediário de adequação aos critérios 

de sustentabilidade ambiental. Isso se deve ao fato de a Universidade ainda não ter 

realizado uma padronização nas especificações técnicas para aquisição de bens, 

contratação de serviços e obras; por não ter ampliado o programa de coleta seletiva 

solidária; contratado serviço de transporte dos resíduos recicláveis destinado às 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; e por ainda não 

ter oferecido capacitação e treinamento em compras e contratações sustentáveis 

para todos os servidores vinculados ao processo de compras da Universidade. 

 

Os resultados obtidos evidenciaram a preocupação da cúpula da Administração 

Central da UFMG em fomentar a gestão ambiental e atender aos princípios 

constitucionais e legais relativos à garantia de um meio ambiente sadio e equilibrado 

para as presentes e futuras gerações. 

 

O segundo objetivo específico foi identificar e descrever as principais aquisições e 

contratações com a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na UFMG.  

 



103 

Para esse atendimento, foram abordados e discutidos os aspectos que permeiam as 

aquisições de bens e a contratação de serviços na Universidade, tais como a 

definição dos objetos, critérios de sustentabilidade ambiental utilizados e 

certificações ambientais exigidas nos processos licitatórios. 

 

Pode-se concluir que os bens mais adquiridos pela Universidade foram os materiais 

de expediente, que representaram 47% das aquisições no período analisado. Logo 

em seguida, encontram-se os eletrodomésticos, eletroportáteis, vídeo e áudio, com 

15% das compras realizadas. Em seguida vêm os equipamentos e suprimentos de 

informática, totalizando 11% das compras. As aquisições de peças, pneus e 

lubrificantes representaram 8%, já as aquisições de materiais de jardinagem e livros 

representaram cada uma 6% no período. Em sexto lugar estão as compras com 

mobiliário, com 4% do total. Por fim, em sétimo lugar, as aquisições de veículos, que 

corresponderam a uma aquisição em 2012 e uma realizada em 2013, representando 

3% das compras no período. 

 

Em seguida verificou-se que a Universidade adotou os critérios de sustentabilidade 

ambiental e as certificações ambientais exigidas, de acordo com as especificações 

técnicas de cada objeto. 

 

Já a análise das contratações de serviços identificou que os serviços gerais 

constituíram o serviço mais contratado pela UFMG, correspondente a 65% de um 

total de 26 pregões realizados no período. Em seguida, tem-se a contratação de 

serviços de apoio administrativo, com 23%; o transporte rodoviário representando 

7% e por último a impressão e editoração de documentos, livros e revistas, com 5% 

no período analisado. 

 

Por fim, em relação ao terceiro objetivo específico, realizou-se a análise conjunta 

dos resultados do guia de entrevistas com a pesquisa documental. Identificou-se que 

a redução no consumo de água e energia elétrica, ocorrida nos exercícios de 2011 a 

2013, representou um aspecto favorável no processo de compras decorrentes da 

adoção de critérios de sustentabilidade ambiental.  
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Segundo o Relatório de Gestão Anual do exercício de 2013, a UFMG vem adotando 

nos três últimos anos (2011 a 2013) ações que visam ao controle e à redução 

desses consumos nas atividades do Campus Pampulha. 

 

Os resultados dos objetivos específicos contribuíram para o alcance do objetivo 

geral. Dessa forma, pode-se concluir que o processo de compras da UFMG no 

contexto da adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental ainda não está plena 

e efetivamente implantado na instituição.  

 

A principal limitação na realização desta pesquisa foi a quantidade de dirigentes da 

Administração Central da Universidade e das unidades participantes dos processos 

licitatórios realizados pela mesma: 10 (dez) participantes, sendo que foram 

efetuados 22 (vinte e dois) contatos telefônicos solicitando a participação como 

unidades observatórias do estudo. Essa limitação foi decorrência do período de 

transição entre as gestões na UFMG, devido à posse do novo reitor, que ocorreu em 

1º de março de 2014. Outra limitação consistiu no atraso, por parte de alguns 

entrevistados, do envio do Guia de Entrevista. 

 

A contribuição deste estudo, para a Academia, foi que o tema abordado ainda tem 

sido pouco investigado do ponto de vista científico; para a Universidade, por 

identificar que as aquisições e contratações com critérios de sustentabilidade 

ambiental ainda não estão efetivas na instituição; e, para a autora da dissertação, 

contribuiu para sua capacitação e aplicação do tema em suas atividades 

profissionais. 

 

Outra contribuição do estudo foi elucidar o poder de compra do Estado na promoção 

do desenvolvimento sustentável, apresentar as principais conferências da ONU que 

permearam importantes discussões sobre o desenvolvimento sustentável e a 

sustentabilidade ambiental, atrelados à potencialidade das compras sustentáveis. 

Foi também demonstrar que a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental 

constitui uma solução para a preservação do meio ambiente, que possibilita a 

redução dos impactos ambientais. 
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O estudo deste tema, abordando o contexto atual das compras na UFMG mediante 

a implementação dos critérios de sustentabilidade ambiental, permite inferir sobre 

temas que apresentam lacunas na literatura, bem como sobre práticas que, se 

adotadas efetivamente, haverão de permitir tanto a evolução do estado da arte, no 

contexto da organização e sistematização do conhecimento, quanto a melhoria na 

qualidade da gestão e do nível de vida das pessoas. Assim, sugere-se para estudos 

posteriores, temas consistentes como: 

 Análise comparativa do estado da adoção e implementação de práticas 

sustentáveis entre universidades do Brasil e de outros países, notadamente os 

mais avançados em termos gerenciais e acadêmicos; 

 Estudo de casos comparados, entre empresas do setor privado, sobre processos 

de implantação de práticas sustentáveis; 

 Estudo da adoção e implementação de práticas sustentáveis na própria UFMG 

em diversos períodos consecutivos, como, por exemplo, de dois em dois anos e, 

após a implantação plena, de cinco em cinco anos; 

 Conteúdos propositivos nos estudos, de forma a orientar as ações para as 

melhores práticas na atividade, conforme preconizam as normas já consolidadas 

de gestão de projetos. 

 

Para a efetividade do processo de implementação das compras sustentáveis na 

UFMG, sugere-se: 

 a padronização de critérios objetivos na descrição dos objetos licitados; 

 a realização de palestras com fabricantes e distribuidores de bens sustentáveis;  

 a capacitação e treinamento para os servidores diretamente envolvidos no 

processo de compras da instituição; 

 

Enfim, conclui-se neste estudo que o processo de compras da UFMG, no contexto 

da adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental, ainda não está plenamente 

integrado à gestão universitária. Contudo, encontra-se em estágio intermediário de 

implementação e adequação à legislação, o que representa um fator importante, 

visto que a Universidade, por meio de programas e ações pontuais, está 

conseguindo se adequar a esse processo e provendo condições que colaborem com 

a proteção ao meio ambiente em relação a sua comunidade acadêmica, bem como 

para as presentes e futuras gerações. 
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ANEXO A – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010. 

 
 
Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 
ambiental na aquisição de bens, contratação de 
serviços ou obras pela Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional e dá 
outras providências. 
 
 

O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 28 do Anexo I ao Decreto nº 7.063, de 13 de 
janeiro de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, no art. 2º, incisos I e V, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nos arts. 
170, inciso VI, e 225 da Constituição, resolve: 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as 
especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte 
dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando 
os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 
matérias-primas. 

 

Art. 2º Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o 
instrumento convocatório deverá formular as exigências de natureza ambiental de 
forma a não frustrar a competitividade. 

 

Art. 3º Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor 
técnica ou técnica e preço, deverão ser estabelecidos no edital critérios objetivos 
de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das propostas. 

 

Capítulo II 

DAS OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

 

Art. 4º Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as especificações e 
demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação de obras e 
serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à economia da manutenção 
e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem 
como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais 
como: 
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I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias 
de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde 
for indispensável; 

II – automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, 
iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença; 

III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de 
alto rendimento e de luminárias eficientes; 

IV – energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água; 

V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia; 

VI – sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; 

VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico 
elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu 
aproveitamento; 

VIII – utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e 

IX – comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra 
ou serviço. 

§ 1º Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das 
obras públicas. 

§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, 
nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser 
estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos 
competentes. 

§ 3º Os instrumentos convocatórios e contratos de obras e serviços de 
engenharia deverão exigir o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras 
contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de 
suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel 
cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de 
fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de 
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 
15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo específico na planilha de 
composição dos custos. 

§ 4º No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de 
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da 
Organização Internacional para a Padronização (International Organization for 
Standardization). 

§ 5º Quando a contratação envolver a utilização de bens e a empresa for 
detentora da norma ISO 14000, o instrumento convocatório, além de estabelecer 
diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas de bens, deverá 
exigir a comprovação de que o licitante adota práticas de desfazimento sustentável 
ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 
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Capítulo III 

DOS BENS E SERVIÇOS 

 

Art. 5 º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os 
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental 
em relação aos seus similares; 

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e 
o armazenamento; e 

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

§ 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante 
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido 
cumpre com as exigências do edital. 

§ 2º O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da 
assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a 
adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para 
verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as 
despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso 
não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será 
desclassificada. 

 

Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as 
empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na 
execução dos serviços, quando couber: 

I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos 
inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela 
ANVISA; 

II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme 
instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, 
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários, para a execução de serviços; 

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos 
três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia 
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elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, 
observadas as normas ambientais vigentes; 

VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 
de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para 
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 
1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 

VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas 
ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho 
de 1999. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou 
entidades contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de 
observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que 
justificadamente. 

 

Art. 7 º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional deverão disponibilizar os bens considerados ociosos, e 
que não tenham previsão de utilização ou alienação, para doação a outros órgãos 
e entidades públicas de qualquer esfera da federação, respeitado o disposto no 
Decreto n° 99.658, de 30 de outubro de 1990, e suas alterações, fazendo publicar 
a relação dos bens no fórum de que trata o art. 9º. 

§ 1º Antes de iniciar um processo de aquisição, os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão verificar a 
disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens, por meio de consulta ao 
fórum eletrônico de materiais ociosos. 

§ 2º Os bens de informática e automação considerados ociosos deverão 
obedecer à política de inclusão digital do Governo Federal, conforme estabelecido 
em regulamentação específica. 

 

Capítulo IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, disponibilizará um espaço 
específico no Comprasnet para realizar divulgação de: 

I - listas dos bens, serviços e obras contratados com base em requisitos de 
sustentabilidade ambiental pelos órgãos e entidades da administração pública 
federal; 

II – bolsa de produtos inservíveis; III - banco de editais sustentáveis; 

IV – boas práticas de sustentabilidade ambiental; 

V – ações de capacitação conscientização ambiental; 

VI - divulgação de programas e eventos nacionais e internacionais; e 
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VII – divulgação de planos de sustentabilidade ambiental das contratações 
dos órgãos e entidades da administração pública federal. 

 

Art. 9º O portal eletrônico de contratações públicas do Governo Federal - 
Comprasnet passará a divulgar dados sobre planos e práticas de sustentabilidade 
ambiental na Administração Pública Federal, contendo ainda um fórum eletrônico 
de divulgação materiais ociosos para doação a outros órgãos e entidades da 
Administração Pública. 

 

Art. 10. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, quando da formalização, renovação ou aditamento de 
convênios ou instrumentos congêneres, ou ainda de contratos de financiamento 
com recursos da União, ou com recursos de terceiros tomados com o aval da 
União, deverão inserir cláusula que determine à parte ou partícipe a observância 
do disposto nos arts. 2° a 6° desta Instrução Normativa, no que couber. 

 

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor trinta dias após a data da 
sua publicação. 

 

ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS 

Secretário 
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APÊNDICE A – PLANILHA DE PREGÕES ELETRÔNICOS (MAR./2010 A MAR./2014) 

 

Planilha dos pregões eletrônicos realizados entre março de 2010 e março de 2014 

Quantitativo Objeto da Licitação  Critérios Certificado 

1 Contratação de serviços de apoio administrativo não  não  

2 Aquisição de material de expediente  não  não  

3 Contratação de serviços de vigilância não  não  

4 Aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis não  não  

5 Aquisição de peças e motores para veículos não  não  

6 Contratação de serviço de recepcionista  não  não  

7 Aquisição de poste telefônico escalonado não  não  

8 Aquisição de equipamentos de informática  não  não  

9 Aquisição de cone de sinalização não  não  

10 Contratação de serviço de impressão de revista não  não  

11 Aquisição de equipamentos de informática  não  não  

12 Aquisição de mobiliários não  não  

13 Aquisição de máquina de café não  não  

14 Contratação de seguro total de veículo não  não  

15 Aquisição de peças e motores para veículo não  não  

16 Contratação de serviço de emissão de bilhetes não  não  

17 Contratação de serviços de copeiragem não  não  

18 Aquisição de equipamentos de informática  não  não  

19 Aquisição de óleo lubrificante automotivo Não  não  

20 Contratação de publicação e Impressão de jornal não  não  

21 Contratação de serviço de limpeza e conservação não  não  

22 Aquisição de mobiliários  não  não  

23 Aquisição de material de expediente não  não  

24 Aquisição de suprimentos de informática  não  não  

25 Aquisição de material de expediente não  não  

26 Aquisição de banners não  não  

27 Aquisição de equipamentos de áudio e som não  não  

28 Aquisição de materiais para impermeabilização não  não  

29 Contratação de serviços de motorista não  não  

30 Aquisição de equipamentos de informática  não  não  

31 Aquisição de mobiliários  não  não  

32 Aquisição de equipamentos médico-hospitalares  não  não  

33 Aquisição de material de laboratório não  não  

34 Aquisição de peças para automóveis  não  não  

35 Aquisição de mobiliários  não  não  

36 Contratação de serviços de copeiragem não  não  

37 Contratação de serviços de apoio administrativo não  não  

38 Aquisição de suprimentos de informática  não  não  

39 Aquisição de material de limpeza e higiene não  não  

40 Aquisição de aparelho de ar condicionado não  não  

41 Contratação de auxiliar de serviços técnicos não  não  

42 Contratação de serviços de portaria/recepção não  não  

43 Aquisição de mobiliários  não  não  

44 Aquisição de mobiliários  não  não  

45 Aquisição de suprimentos de informática  não  não  

46 Contratação de serviços de apoio administrativo não  não  

47 Aquisição de equipamentos de informática não  não  

48 Aquisição de ônibus não  não  

49 Aquisição de equipamentos de informática não  não  

50 Contratação de serviços de tradução não  não  

51 Aquisição de matriz de impressora OFF-SET não  não  

52 Aquisição de mobiliários  não  não  
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Planilha dos pregões eletrônicos realizados entre março de 2010 e março de 2014 

Quantitativo Objeto da Licitação  Critérios Certificado 

53 Contratação de operador de carga e descarga não  não  

54 Aquisição de pneu para veículos não  não  

55 Aquisição de material de limpeza e higiene não  não  

56 Contratação de consultoria em informática não  não  

57 Aquisição de controle de acesso/portaria  não  não  

58 Contratação de serviços de chaveiro não  não  

59 Aquisição de livros  não  não  

60 Contratação de serviços de agricultura não  não  

61 Aquisição de alavanca não  não  

62 Aquisição de materiais hidráulicos não  não  

63 Aquisição de componente para equipamento agrícola não  não  

64 Contratação de serviço de limpeza e conservação não  não  

65 Aquisição de peças, acessórios e motores para veículo não  não  

66 Aquisição de equipamentos de informática  não  não  

67 Aquisição de suprimentos de informática não  não  

68 Aquisição de suprimentos de informática não  não  

69 Aquisição de material de expediente  não  não  

70 Aquisição de material de expediente  não  não  

71 Contratação de serviços de cozinheiro sim não  

72 Aquisição de veículo não  não  

73 Aquisição de Agenda UFMG  não não  

74 Contratação de empresa de turismo não  não  

75 Contratação de serviços para impressão de revista não  não  

76 Aquisição de mobiliários não  não  

77 Aquisição de material de expediente  não  não  

78 
Contratação de empresa que realize Exame Médico 
Periódico 

não  não  

79 Contratação de serviços de motorista sim sim 

80 Aquisição de material de limpeza sim sim 

81 Aquisição de material de expediente sim sim 

82 Aquisição de suprimentos de informática sim sim 

83 Contratação de serviços de seguro total automotivo  sim sim 

84 Contratação de serviços de chaveiro sim sim 

85 Contratação de serviços de apoio administrativo sim sim 

86 
Contratação de serviços especializados de outsourcing 
de impressão 

sim sim 

87 Aquisição de equipamento de áudio  sim sim 

88 Contratação de seguro total de veículo sim sim 

89 Aquisição de uniforme  sim sim 

90 
Aquisição de equipamentos e acessórios de fotografia, 
vídeo e som 

sim sim 

91 
Aquisição de equipamentos e acessórios de fotografia, 
vídeo e som 

sim sim 

91 Contratação de seguro de veículo sim sim 

92 
Aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis para 
UFMG 

sim sim 

93 
Contratação de serviços de impressão e editoração de 
livros e revistas 

sim sim 

94 Aquisição de mobiliários sim sim 

95 Aquisição parcelada de lanches sim sim 

96 Aquisição de sinalizador de trânsito sim sim 

97 
Contratação de empresa para aquisição e instalação de 
equipamento gráfico 

sim sim 

98 Aquisição de vidrarias de laboratório sim sim 

99 Aquisição de uniformes sim sim 

100 Contratação de seguro automotivo sim sim 
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Planilha dos pregões eletrônicos realizados entre março de 2010 e março de 2014 

Quantitativo Objeto da Licitação  Critérios Certificado 

101 
Aquisição de serviços de impressão e editoração de livros 
e revistas  

sim sim 

102 Aquisição de material de higiene limpeza sim sim 

103 Aquisição de equipamentos de informática  sim sim 

103 Aquisição de mobiliários  sim sim 

104 Aquisição de arquivo deslizante sim sim 

105 Aquisição de lubrificantes automotivos sim sim 

106 Contratação de serviços de apoio administrativo sim sim 

107 Aquisição de automóvel sim sim 

108 
Contratação de empresa para a confecção de pastas e 
bolsas 

sim sim 

109 Aquisição de peças, acessórios e motores para veículo sim sim 

110 Aquisição de sistema de segurança sim sim 

111  Aquisição e instalação de máquina de costura sim sim 

112 Aquisição de livros  sim sim 

113 Aquisição de livros  sim sim 

114 Contratação de confecção de agendas sim sim 

115 Contratação de seguro de veículos  sim sim 

116 Aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis sim sim 

117 Aquisição de materiais hospitalares sim sim 

118 Aquisição de material de expediente  sim sim 

119 Aquisição de materiais de reabilitação profissional sim sim 

120 Aquisição de equipamentos de ginástica  sim sim 

121 Aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis sim sim 

122 Impressão de etiquetas de identificação de material sim sim 

123 Contratação de confecção de pastas e bolsas sim sim 

124 Contratação de serviço de jardinagem  sim sim 

125 Aquisição de material de limpeza sim sim 

126 Aquisição de material de expediente   sim sim 

127 Aquisição de suprimentos de informática sim sim 

128 Contratação de serviços de chaveiro sim sim 

129 
Aquisição e instalação de gerador de quadro de baixa 
tensão 

sim sim 

130 Contratação de serviços de agenciamento de viagens sim sim 

131 Contratação de serviços gráficos de laminação  sim sim 

132 Contratação de serviço de limpeza e conservação  sim sim 

133 Contratação de serviços de transporte terrestre coletivo  sim sim 

134 
Contratação de coletas de amostras de esgotos 
domésticos e não 

sim sim 

135 Contratação de serviços de apoio administrativo sim sim 

136 Aquisição de peças para automóveis  sim sim 

137 Aquisição de vassouras  sim sim 

138 
Aquisição de aparelhos eletrônicos, eletroportáteis e 
eletrodomésticos 

sim sim 

139 Aquisição de grama  sim sim 

140 Aquisição de container  sim sim 

141 Contratação de serviços de motorista sim sim 

142 Aquisição de substrato agrícola sim sim 

143 Aquisição de flor natural sim sim 

144 Aquisição de sinalizador de trânsito sim sim 

145 Contratação de serviços de portaria/recepção sim sim 

146 Aquisição de mobiliário sim sim 

147 Aquisição de veículo sim sim 

148 Contratação de serviços de apoio administrativo sim sim 

149 Aquisição de materiais para jardinagem sim sim 

150 Contratação de serviços de apoio administrativo sim sim 
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Planilha dos pregões eletrônicos realizados entre março de 2010 e março de 2014 

Quantitativo Objeto da Licitação  Critérios Certificado 

151 
Contratação de serviços continuados de tratador de 
animais 

sim sim 

152 Aquisição de óleo lubrificante automotivo sim sim 

153 Aquisição de equipamentos de informática  sim sim 

154 Contratação de serviços de apoio administrativo sim sim 

155 Aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis  sim sim 

156 Aquisição de livros  sim sim 

157 Contratação de serviços de transporte rodoviário sim sim 

158 Contratação de serviço de limpeza e conservação  sim sim 

159 Contratação de serviço automatizado de irrigação sim sim 

160 Aquisição de gêneros alimentícios sim sim 

161 Aquisição de ar-condicionado central sim sim 

162 Aquisição de equipamentos de laboratório sim sim 

163 Aquisição de gêneros alimentícios sim sim 

164 Aquisição de peças para automóveis  sim sim 

165 Contratação de instalação/manutenção elétrica sim sim 

166 Contração para instalação de equipamento a gás GN sim sim 

167 Contratação de filtragem de água de piscina sim sim 

168 Aquisição de equipamentos de informática sim sim 

169 Aquisição de banheira para hidroterapia tipo SPA sim sim 

170 Aquisição de cobertura em lona tensionada sim sim 

171 Contratação de filtragem de água de piscina sim sim 

172 
Contratação de coleta de amostras de esgotos 
domésticos 

sim sim 

173 
Contratação de plataforma de elevação vertical, 
motorizada 

sim sim 

174 Aquisição de gerador de vapor sim sim 

175 Aquisição de redes para filtragem de água da piscina  sim sim 

176 Aquisição de redes para filtragem de água da piscina  sim sim 

177 Aquisição de equipamento de tratamento de água sim sim 

178 Contratação de serviço de chaveiro sim sim 

179 Aquisição de material de expediente  sim sim 

180 Aquisição de suprimento de informática sim sim 

181 Aquisição de cartão de identificação sim sim 

182 Contratação de serviços de apoio administrativo sim sim 

183 Aquisição de materiais de expediente sim sim 

184 Aquisição de materiais de expediente sim sim 
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APÊNDICE B – QUADROS ANALÍTICOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS (MAR./2010 

A MAR./2014) 

 

Quadros analíticos referentes às aquisições de bens e à contratação de 

serviços com adoção de critérios de sustentabilidade ambiental, no período de 

março de 2010 a março de 2014 

 

1) Aquisição de material de expediente e limpeza 

 

Aquisição de bens necessários para a realização das atividades rotineiras da 

Universidade, tais como: pastas, agendas, canetas, apagadores, papéis, uniformes. 

Já os materiais de limpeza são produtos utilizados na limpeza e desinfecção de 

imóveis, assim constituídos por: desinfetantes, detergentes, sabão em barra, álcool 

etc. 

 

Quadro 5 – Descrição dos pregões referentes a aquisições de material de expediente e 

limpeza 

N. Critérios adotados Certificação exigida  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

I – Que os bens sejam constituídos, 
no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, 
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 
15448-2.  

 

- Material de Expediente e limpeza: 

- Comprovante de registro do fabricante do produto 
no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo 
Certificado de Regularidade válido, nos termos do 
Art. 17, Inciso II da Lei nº 6.938/1981 e da Instrução 
Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009 e Normas 
correlatas. 

 

Lâmpadas e luminárias: 

- Selo Procel: eficiência energética ou alto 
rendimento, com o menor teor de mercúrio dentre as 
disponíveis no mercado; 

 -Registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado 
do respectivo Certificado de Regularidade válido - 
IBAMA. 

 

Copos descartáveis: 

- Laudo emitido por laboratório credenciado, 
especialmente junto ao INMETRO ou por outro 
órgão competente, em conformidade com a norma 
ABNT NBR 14865/2002. 
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29 
30 
31 

31 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do Governo Federal Comprasnet  

 

2) Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, vídeo e áudio  

 

Estes bens são constituídos por aparelhos que consomem energia elétrica, tais 

como: aparelhos de ar condicionado, aspiradores de pó, televisores, aparelhos de 

som, câmeras fotográficas, bebedouros de água, cafeteiras elétrica, centrifugas de 

cozinha. 

 

Quadro 6 – Descrição dos pregões referentes a aquisições de eletrodomésticos, 

eletroportáteis, vídeo e áudio 

N. Critérios adotados Certificação exigida 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II – Que sejam observados os 
requisitos ambientais para a obtenção 
de certificação do Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de 
menor impacto ambiental em relação 
aos seus similares. 

Aspirador de pó: 

- Selo Ruído: indicativo do respectivo nível de 
potência sonora, nos termos da Resolução do 
CONAMA nº.20, de 07/12/1994, e da Instrução 
Normativa nº. IBAMA nº 15, de 18/02/2004. 

 

Bebedouro: 

- BR NM-IEC 335-1:1998 (Segurança Elétrica e 
Qualidade de materiais empregados nos produtos); 

 

Umidificador de ambiente: 

- Selo de Energia PROCEL (INMETRO) 

 

Fragmentadora de papel:  

Selo Ruído: indicativo do respectivo nível de 
potência sonora, nos termos da Resolução do 
CONAMA nº.20, de 07/12/1994, e da Instrução 
Normativa nº. IBAMA nº 15, de 18/02/2004. 

Freezer:  

 Certificação do INMETRO: Selo de Energia 
(PROCEL). 

Liquidificador:  

- Selo Ruído, indicativo do respectivo nível de 
potência sonora, nos termos da Resolução do 
CONAMA nº.20, de 07/12/1994, e da Instrução 
Normativa nº. MMA nº 3, de 07/02/2000. 

10 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do Governo Federal Comprasnet.  
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3) Equipamentos e suprimentos de informática 

 

Foi identificada neste objeto a aquisição de equipamentos constituídos por 

microcomputadores, notebooks, impressoras, cabeçotes de impressoras, cartuchos 

de tinta e toners.  

 

Quadro 7 – Descrição dos pregões referentes a aquisições de equipamentos e 

suprimentos de informática 

N. Critérios adotados Certificação exigida  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

I - Que os bens sejam constituídos, no 
todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, 
conforme normas da ABNT; 

- Selo Ruído, indicativo do respectivo nível de 
potência sonora, nos termos da Resolução do 
CONAMA nº.20, de 07/12/1994, e da Instrução 
Normativa nº. MMA nº 3, de 07/02/2000. 

 

- Selo de Energia PROCEL (INMETRO); 

 

- Apresentação de sistemática para o recolhimento 
dos cartuchos de tinta e de toner usados, e de sua 
correta destinação 

7 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do Governo Federal Comprasnet  

 

4) Aquisição de peças, pneus e lubrificantes de veículos 

 

Aquisições que envolvam a utilização de peças e óleos lubrificantes para os veículos 

pertencentes à frota da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

Quadro 8 – Descrição dos pregões referentes a aquisições de peças, pneus e 

lubrificantes de veículos 

N. Critérios adotados Certificação exigida  

1 

2 

3 

4 

5 

II – Que sejam observados os 
requisitos ambientais para a obtenção 
de certificação pelo INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor 
impacto ambiental em relação aos 
seus similares; 

Pneus:  

Exigência de logística reversa com base na Lei nº 
12.305/2010, bem como nas resoluções do Conama 
nº 416/2009; 

Lubrificantes:  

Atendimento às normas API - CF-4  

5 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do Governo Federal Comprasnet  
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5) Aquisição de materiais de jardinagem 

 

Aquisições que envolvem a aquisição de flores, grama e vasos para a Universidade. 

 

Quadro 9 – Descrição dos pregões referentes a aquisições de materiais de jardinagem 

N. Critérios adotados Certificação exigida 

1 

2 

3 

4 

III – Que os bens devam ser, 
preferencialmente, acondicionados 
em embalagem individual adequada, 
com o menor volume possível, que 
utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a máxima proteção durante 
o transporte e o armazenamento; e  

Foram exigidos certificados de comprovação do 
descarte ambientalmente correto dos resíduos. 

4 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do governo federal Comprasnet  

 

6) Aquisição de livros 

 

Aquisição de livros para as bibliotecas da Universidade. 

 

Quadro 10 – Descrição dos pregões referentes a aquisições de livros 

N. Critérios adotados Certificação exigida 

1 

2 

3 

4 

III – Que os bens devam ser, 
preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com 
o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento;  

Foram exigidos certificados de comprovação do 
descarte ambientalmente correto dos resíduos. 

4 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do governo federal Comprasnet  

 

7) Aquisição de mobiliários 

 

Aquisições de cadeiras, carteiras, mesas, estações de trabalho, armários. 

 

Quadro 11 – Descrição dos pregões referentes a aquisições de mobiliários 

N. Critérios adotados Certificação exigida 

1 

2 

3 

II – Que sejam observados os 
requisitos ambientais para a obtenção 
de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade 

O licitante deverá comprovar as características 
mínimas descriminadas no Caderno de 
Especificação de Mobiliário, parte integrante do 
Edital, tais como exigir laudo para os seguintes 
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Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus 
similares. 

produtos:  

Para armários:  

NBR 13961/2010 ou versões posteriores;  

Mesas: NBR 13966/2008 ou versões posteriores.  

Estações de trabalho: 

 NBR 13967/2011 ou versões posteriores.  

Móveis de madeira: NBR 14535. 

3 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do governo federal Comprasnet  

 

8) Aquisição de veículos 

 

Aquisições que envolvam a utilização de veículos automotores, tais como: carros, 

ônibus, carretas. 

 

Quadro 12 – Descrição dos pregões referentes a aquisições de veículos 

N. Critérios adotados Certificação exigida  

1 

2 

IV – que os bens não contenham 
substâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction 
of  Certain Hazardous Substances), 
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), 
éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

- PROCONVE - Programa de Controle de Poluição 
de Ar por Veículos Automotores (emissões de gases 
e poluentes enquadradas nos padrões mínimos 
exigidos pelas legislações de proteção ambiental); 

 

- Licença para Uso de Configuração de Veículo ou 
Motor LCVM emitida pelo IBAMA - Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. 

2 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do governo federal Comprasnet  

Total de pregões referentes à aquisição de bens: 66 

 

Contratação de Serviços 

 

9) Contratação de serviços gerais 

 

Contratação de empresa que preste serviços de limpeza e conservação de imóveis, 

contratação de laboratório para a prestação de serviços de realização de coletas de 

amostras e análises físico-químicas de esgotos domésticos e não domésticos, em 

diversas unidades do Campus Pampulha da UFMG, serviços de pequenos reparos 

de bens e imóveis.  
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Quadro 13 – Descrição dos pregões referentes à contratação de serviços gerais 

N. Critério adotado Comprovação exigida 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

I – Use produtos de limpeza e 
conservação de superfícies e objetos 
inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações 
determinadas pela ANVISA. 

As empresas deverão apresentar estratégias de 
otimização na utilização de recursos e na redução de 
desperdícios e de poluição, notadamente, os 
relacionados quanto ao uso de substancias tóxicas 
ou poluentes e ao consumo de energia elétrica e 
água. 

26 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do Governo Federal Comprasnet  

 

10) Contratação de serviços de apoio administrativo 

 

Prestação de serviços de motorista, recepcionista, prestação de serviços gráficos 

mediante disponibilização de postos de trabalho com pessoal treinado e capacitado. 

 

Quadro 14 – Descrição dos pregões referentes à contratação de serviços de apoio 

administrativo 

N. Critérios adotados Comprovação exigida  

1 

2 

3 

4 

IV – forneça aos empregados os 
equipamentos de segurança que se 
fizerem necessários, para a execução 
de serviços;  

Para os serviços que envolvam a utilização de mão 
de obra, em geral:  
 

- Obedecer às normas técnicas, de saúde, de 
higiene e de segurança do trabalho, de acordo com 
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5 

6 

7 

8 

9 

as normas do Ministério do Trabalho e Emprego; 

9 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do Governo Federal Comprasnet  

 

11) Contratação de serviços de transporte rodoviário 

 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte 

terrestre coletivo no Campus Pampulha, para atendimento aos alunos, professores, 

servidores técnico-administrativos e comunidade universitária em geral. 

 

Quadro 15 – Descrição dos pregões referentes à contratação de serviços de transporte 

rodoviário 

N. Critérios adotados Comprovação exigida 

1 

2 

3 

Realizar um programa interno de 
treinamento de seus empregados, nos 
três primeiros meses de execução 
contratual, para redução de consumo 
de energia elétrica, de consumo de 
água e redução de produção de 
resíduos sólidos, observadas as 
normas ambientais vigentes; 

 

V – forneça aos empregados os 
equipamentos de segurança que se 
fizerem necessários, para a execução 
de serviços;  

 

Respeitar as Normas Brasileiras – 
NBR publicadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas sobre 
resíduos sólidos;  

Atendimento às Normas Regulamentares expedidas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 
quanto à Segurança e Medicina do Trabalho;  
 

Verificação por parte da empresa contratada de 
atendimento ao Programa Nacional de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, 
instituído no âmbito da Justiça do Trabalho, voltado 
à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção 
de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 
- PNSST, nos termos da Resolução nº 96, de 23 de 
março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho; 

3 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do governo federal Comprasnet  

 

12) Contratação de serviços de impressão e editoração de documentos, livros 

e revistas para a UFMG 

 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de impressão, 

cópia e digitalização do tipo outsourcing de impressão departamental, para atender 



132 

às necessidades de impressão da Instituição, de forma descentralizada, nas 

dependências das diversas unidades acadêmicas e órgãos administrativos da 

UFMG. 

 

Quadro 16 – Descrição dos pregões referentes à contratação de serviços de impressão e 

editoração de livros e revistas 

N. Critérios adotados Comprovação exigida  

1 

2 

VI - realize a separação dos resíduos 
recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e 
fundacional, na fonte geradora, e a 
sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis, que 
será procedida pela coleta seletiva do 
papel para reciclagem, quando 
couber, nos termos da IN/MARE nº 6, 
de 3 de novembro de 1995 e do 
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 
2006; 

As empresas deverão apresentar estratégias de 
otimização na utilização de recursos e na redução de 
desperdícios e de poluição, notadamente, os 
relacionados quanto ao uso de substancias tóxicas 
ou poluentes e ao consumo de energia elétrica e 
água. 

2 Subtotal de pregões  

Fonte: Adaptado de dados constantes no portal de compras do Governo Federal Comprasnet  

Total de Pregões: 106 
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APÊNDICE C – TABELAS DE PREGÕES ELETRÔNICOS (MAR./2010 A MAR./2014) 

 

Tabela 2 – Percentual de pregões eletrônicos de serviços realizados no período 

Objeto: Contratação de 
Serviços 

Nº de Pregões por 
Exercício 

Total de 
Pregões no 

Período 

Percentual no 
Período 

2012 2013 2014 

1) Contratação de 
serviços gerais  

11 14 01 26 65% 

2) Apoio administrativo  03 05 01 09 23% 

3) Transporte rodoviário 0 03 0 03 7% 

4) Serviços de impressão 
e editoração de 
documentos, livros e 
revistas 

02 0 0 02 5% 

TOTAL 16 22 02 40 100% 

Fonte: Compras Governamentais – março de 2010 a março de2014 

 

Tabela 3 – Percentual de pregões eletrônicos de bens realizados no período 

Objeto: Bens 

Nº de Pregões por 
Exercício Total de Pregões 

no Período 
Percentual no 

Período 
2012 2013 2014 

1) Material de expediente, 
limpeza e gêneros 
alimentícios  

15 14 02 31 47% 

2) Eletrodomésticos, 
eletroportáteis, vídeo e 
áudio  

06 04 0 10 15% 

3) Equipamentos e 
suprimentos de 
informática 

03 03 01 07 11% 

4) Peças, pneus e 
Lubrificantes 

02 03 0 05 8% 

5) Material de jardinagem  03 01 0 04 6% 

6) Livros 03 01 0 04 6% 

7) Aquisição de 
mobiliário 

0 03 0 03 4% 

8) Veículos 02 0 0 02 3% 

TOTAL 34 29 03 66 100% 

Fonte: Compras Governamentais – março de 2010 a março de2014 
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APÊNDICE C – GUIA DE ENTREVISTAS 

 

Prezado (a) Dirigente, 

 

Meu nome é Gislene Brant e sou servidora da UFMG. Estou concluindo o mestrado 

profissional em administração na Fundação Pedro Leopoldo. 

 

A fim de obter o título de mestre em administração torna-se necessário, dentre 

outros requisitos, a elaboração de uma dissertação. Assim sendo, solicito a V.Sa. a 

gentileza de responder o questionário abaixo proposto, que tem por objetivo avaliar 

a efetividade do processo de compras da UFMG diante da adoção dos critérios de 

sustentabilidade ambiental. 

 

Questionário para Dirigentes da UFMG 

1. Os processos de compras de bens na UFMG têm sido realizados utilizando 

critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com os preceitos emanados da 

Instrução Normativa n.01/2010 do Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão – MPOG? Quais critérios são os mais utilizados? 

2. E em relação à com contratação de serviços? 

3. A Universidade aderiu a programas de redução de consumo de água e energia 

elétrica? 

4. A UFMG possui uma política própria de compras sustentáveis? 

5. Em qual estágio de desenvolvimento desta política a universidade se encontra? 

6. Em sua opinião, até que ponto, a UFMG ao adquirir bens e contratar serviços 

por meio da adoção de critérios sustentáveis, está contribuindo para a obtenção 

de um meio ambiente mais equilibrado? 

7. Quais ações a UFMG tem implementado, por meio de suas compras, para a 

promoção do desenvolvimento sustentável? 

8. Descreva essas ações por gentileza. 

9. O sr.(a) considera importante a UFMG utilizar de seu poder de compra para 

incentivar as empresas fornecedoras adotarem práticas de responsabilidade 

socioambiental? 

10. Como a instituição pode exercer esta influência? 
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11. A universidade tem constatado problemas em encontrar fornecedores, em 

virtude de exigência de adoção de critérios de sustentabilidade ambiental em 

suas aquisições e contratações? 

12. Quais são as melhorias que a instituição poderia implementar para proporcionar 

maior efetividade na aquisição de bens e na contratação de serviços 

sustentáveis? 

 

Muito obrigada! 

Gislene Brant Moura Generoso 

 

 


