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RESUMO 

 

 

É crescente a preocupação com o meio-ambiente, tanto por parte dos indivíduos, como das 

empresas. Nesse quesito, o Estado tem papel importante, a partir da promoção de práticas 

mais sustentáveis nas compras públicas. Por esse motivo, o presente trabalho visa analisar a 

aplicação de compras públicas sustentáveis no Poder Executivo do Estado do Rio Grande Sul. 

Neste intuito, foi realizada coleta de dados, por meio de entrevista, na Subsecretaria da 

Administração Central de Licitação – CELIC, a qual é o órgão que centraliza as compras no 

Estado, e em órgãos públicos que já realizam compras com práticas sustentáveis tais como: a 

Superintendência Regional da Receita Federal – 10 ª Região Fiscal, a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Dessa forma, foi 

descrito o ambiente de implantação de compras sustentáveis, após foi identificado o processo 

genérico de compras sustentáveis, e por fim, foram identificados os fatores que influenciam 

na implantação do processo de compras sustentáveis. 

Palavras-chave: sustentabilidade; compras públicas; licitação; processo de compras 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

There is a growing concern for the environment, both by individuals and businesses. In this 

regard, the State has an important role, from promoting more sustainable practices in public 

procurement. Therefore, this study aims to review the implementation of sustainable public 

procurement in the Executive Branch of Rio Grande Sul. To this end, data collection was 

carried out through interviews, the Undersecretariat of Bidding Central Administration - 

CELIC, which is the organ that centralizes the purchases in the State, and public agencies that 

already carry out purchases to sustainable practices such as: Regional Superintendence of the 

Federal Revenue - 10th Tax Region, the Federal University of Rio Grande do Sul and the 

Regional Electoral Court of Rio Grande do Sul. Thus, it was described the sustainable 

procurement deployment environment, after was identified the generic process of sustainable 

procurement, and finally, were identified that factors influence the implementation of 

sustainable procurement process. 

 

Keywords: sustainability; government procurement; bidding; shopping process 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Muitos danos ambientais estão sendo provocados devido ao uso demasiado dos 

recursos naturais por parte dos indivíduos e, especialmente, por parte das organizações, que  

utilizam esses recursos no processo de produção, muitas vezes de forma imprudente. Assim, 

percebe-se que é cada vez mais importante a atenção das empresas, bem como, das 

instituições governamentais aos problemas causados no meio-ambiente. Esse aspecto vem 

sofrendo uma mudança gradual, desde a publicação do Relatório de Brundtland (1987), o qual 

disseminou o conceito de desenvolvimento sustentável. Atualmente, as organizações estão se 

preocupando mais em considerar a variável socioambiental na sua gestão, e a partir disso 

incorporam objetivos relacionados a essa variável em seu planejamento estratégico 

(NASCIMENTO; DA CUNHA LEMOS; DE MELLO; 2008).  

“A administração de recursos naturais de forma eficiente e a diminuição de perdas 

no processo produtivo são fontes de diminuição de custos. Essas práticas também 

poderiam levar empresas a alcançar uma diferenciação no contexto internacional, 

onde as restrições ambientais eram crescentes.” (BRITO; BERARDI, 2010, p.156) 

Diante disso, podemos verificar que promover ações mais sustentáveis não deve mais 

ser visto como um custo, mas sim um investimento. Além disso, “a maioria dos estudos 

afirma que sustentabilidade é composta de três dimensões que se relacionam: econômica, 

ambiental e social. Essas dimensões são também conhecidas como tripple bottom line” 

(OLIVEIRA CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008, p.290). Elas nos mostram que é 

necessário conciliar a preocupação com o meio-ambiente aos aspectos econômicos e sociais, 

para que se tenha um desenvolvimento sustentável de forma integral. 

Por essa razão, é fundamental entendermos como nossa sociedade está organizada, 

especialmente em relação aos processos de transformação da matéria-prima em produtos 

industrializados, que são os principais responsáveis pelos estragos na natureza. Seuring e 

Muller (2008) apontam que os processos de produção estão espalhados por todo o mundo, e 

dessa forma, há um fluxo de materiais e de capital que liga as chamadas empresas focais, os 

seus fornecedores e os seus clientes. Assim, os autores defendem que é responsabilidade das 

empresas focais provocar o desempenho socioambiental de seus fornecedores. Essa relação, 

de acordo com os autores, pode ser incentivada pelas exigências dos clientes, bem como, pela 

proatividade das empresas focais, que exigem de seus fornecedores comportamento mais 

sustentável.  



13 

 

Outra forma de promover tal mudança na cadeia de suprimentos é a partir de ações por 

parte da administração pública. Conforme Silva e Barki (2012), “o Estado tem papel 

fundamental na redução das tensões entre crescimento econômico e proteção ambiental”. 

Portanto, os órgãos públicos são responsáveis por promover medidas para desenvolver 

atitudes mais sustentáveis e essas mudanças podem por meio das compras públicas. De modo 

geral, tais medidas são originadas a partir de regramentos legislativos, porém, “cabe dizer que, 

além da regulação, há a possibilidade de o Estado atuar em política ambiental pelo incentivo a 

ações voluntárias” (SILVA E BARKI, 2012, p.160); e dessa forma, é possível que se 

desenvolva programas e políticas públicas com o objetivo de auxiliar à mudança 

comportamental, por meio de ações e até mesmo com proposição para criação de leis quando 

essas se fizerem necessárias. 

 Atualmente, existem várias iniciativas governamentais que visam o desenvolvimento 

de práticas mais sustentáveis. A própria Constituição Federal prevê, no Art. 170, “a busca 

pela defesa do meio ambiente, inclusive, mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental de produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” 

(BRASIL, 1988). Nota-se, portanto “que é papel do Estado promover instrumentos 

econômicos que fomentem a criação de uma nova economia, baseada em produtos e serviços 

sustentáveis” (SILVA E BARKI, 2012). 

 Ainda, levando-se em conta que, conforme o Ministério do Meio Ambiente, são gastos 

pelo governo brasileiro anualmente mais de 600 bilhões de reais com aquisição de bens e 

contratações de serviços, o que corresponde a 15% do Produto Interno Bruto
1
, o Estado além 

de promover mudanças a partir de regulamentações para as empresas, pode também criar 

requisitos e exigências para as suas compras de fornecimento de bens e serviços, o que acaba 

impactando nas ações de seus fornecedores e na cadeia de suprimentos subsequentemente. 

  A principal legislação que orienta as compras públicas e a prestação de serviços aos 

órgãos públicos é a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual trata, 

especificamente, no Art. 3º de alguns princípios a serem seguidos nos procedimentos 

licitatórios e da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Tal aspecto só foi 

regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, passados quase vinte 

anos da lei que normatizou as compras públicas. 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/eixos-tematicos/item/526>. 

Acesso em: 22/04/2015. 
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Assim, percebe-se que tem sido promovidas ações as quais visam mudanças nos 

procedimentos dos fornecedores, especialmente na Esfera Federal. Já no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul, foi publicado no Diário Oficial de 01 de setembro de 2014, o Decreto nº 

51.771, que institui o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, o qual serve 

de base para a realização e implantação de praticas sustentáveis no estado. No Estado, as 

Compras são centralizadas na Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC, 

que é o órgão responsável por realizar procedimentos licitatórios, bem como executar a 

política de compras da Administração Pública Estadual.  

A partir disso, o presente trabalho propõe-se a analisar a possibilidade de aplicação de 

compras públicas sustentáveis no Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, 

verificando os fatores que influenciam na implantação do processo de compras. Assim, esse 

trabalho está organizado em cinco capítulos. Após essa introdução, o capítulo 2 apresentará 

uma revisão da literatura com objetivo de entender os princípios gerais de compras públicas e 

de que forma vem sendo exigidos produtos sustentáveis nos órgãos públicos. O capítulo 3 

mostrará os procedimentos metodológicos que serão utilizados. No capítulo 4 serão 

apresentados os resultados da análise. A conclusão encerra o trabalho no capítulo 5. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

 A abordagem sobre sustentabilidade nas organizações ainda é bastante recente e 

possui algumas carências de pesquisa e análise científica. Dessa forma, percebe-se que a 

elaboração desse trabalho pode aprimorar e aumentar o debate a cerca do assunto, bem como 

propiciar que novas perspectivas surjam. Além disso, focando nas práticas desenvolvidas pelo 

Estado, para a adoção de práticas sustentáveis, nota-se que a insuficiência de estudos é ainda 

maior, e tratar sobre esse aspecto pode ser uma peça-chave para alcançar o desenvolvimento 

socioambiental, tendo em vista a função que o Estado representa na sociedade. 

 Sendo assim, acredita-se que esse trabalho pode contribuir para que sejam implantados 

processos que visem compras públicas sustentáveis, uma vez que atualmente tal prática é 

incipiente, e assim tal ação é de extrema importância para o desenvolvimento da 

sustentabilidade no Estado, e consequentemente em seus fornecedores.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

 

Analisar a implantação de compras públicas sustentáveis para aplicação em órgão 

públicos. 

  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Para atingir o objetivo geral do presente trabalho foram elencadas algumas etapas a 

serem cumpridas, as quais seguem como objetivos específicos abaixo: 

 

 Descrever as estruturas e processos de compras sustentáveis em diferentes órgãos 

públicos. 

 Identificar dificuldades encontradas nos processos de compras públicas sustentáveis 

nesses órgãos. 

 Elaborar modelo genérico de processo de compras públicas sustentáveis. 

 Identificar possíveis fatores que influenciam a implantação de compras sustentáveis. 

 Analisar os a influência de possíveis fatores na implantação de compras sustentáveis 

no processo de compras públicas da CELIC. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Primeiramente, é necessário que sejam conceitualizados alguns aspectos inerentes à 

para elaboração deste trabalho. Dessa forma, será analisado como são realizadas as compras 

públicas, o que a legislação prevê e como são praticados atualmente esses processos. Além 

disso, será feita uma análise da estrutura atual da Administração Pública do Estado do Rio 

Grande do Sul, descrevendo sua estrutura e processos, especialmente em relação aos 

procedimentos das compras públicas. 

 Posteriormente, serão analisadas práticas já utilizadas em órgãos públicos, inclusive de 

outras esferas, para que se tenha compreensão dos assuntos abordados visando ao atendimento 

dos objetivos deste trabalho.  

 

 

2.1. COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

 Os métodos para que sejam praticadas compras nos órgãos públicos são normatizados 

essencialmente pela Lei. nº 8.666/93. Santos (2014) conceitua compras públicas como um 

abrangente processo, que diz respeito desde a localização de fornecedores e fontes de 

suprimentos até o prazo de entrega e recebimento do material. É importante salientar que toda 

compra pública deve ser criteriosamente especificada, além de se enquadrar em alguns outros 

pontos, conforme consta no Art. 15 da Lei nº 8.666/93. 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 

condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor 

privado; 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando economicidade; 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública. 

§ 1
o
 O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

§ 2
o
 Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da 

Administração, na imprensa oficial. 

§ 3
o
 O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 

I - seleção feita mediante concorrência; 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; 

III - validade do registro não superior a um ano.” 
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 Os autores Heinritz e Farrell (apud COSTA, 1998) apresentam fases do processo de 

compras em empresas privadas: levantamento ou pesquisa básica, averiguação ou estudo de 

fornecedores, negociação e da seleção e, por fim, experiência ou avaliação de fornecedor. Da 

mesma forma, os órgãos públicos também possuem processos com diversas fases para 

efetuarem as compras. Especificamente em relação à licitação, essas fases são descritas como 

sendo: requisição e objeto da licitação, pesquisa de mercado (preço provável), previsão 

orçamentária, elaboração do edital, publicação do edital, prazo de apresentação das propostas, 

habilitação, julgamento, adjudicação, homologação, contrato e entrega (COSTA, 1998). 

 A Constituição Federal exige, no inciso XXI do art. 37, licitação para contratos de 

obras, serviços, compras e alienações, e ainda no art. 175, para concessão e permissão de 

serviços públicos. Posteriormente, a Lei nº 8.666/93, no seu art. 2º, complicou essas 

informações e acrescentou outras, exigindo então que a licitação fosse realizada para obras, 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações. 

Lembrando que os procedimentos licitatórios devem ser seguidos por todos os órgãos 

públicos da Administração direta, pelos fundos especiais, autarquias, fundações públicas, 

empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (DI PIETRO, 2011). 

De acordo com Justen Filho (2008),  

“Licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo critérios 

objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a 

Administração, assegurando-se a ampla participação dos interessados, com 

observância de todos os requisitos legais exigidos.” 

 

Ressalta-se que o processo de licitação deve respeitar alguns princípios, os quais são 

equivalentes àqueles previstos na Constituição Federal para a Administração Pública, com 

acréscimo de alguns aspectos específicos, que envolvem a licitação. Conforme art. 3º da Lei 

nº 8.666/93, tais princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório e do julgamento objetivo.  

 De modo geral, a licitação é obrigatória para uma série de compras e contratações; no 

entanto, há casos nos quais ela pode ser dispensável ou inexigível. Seguindo, análise de Di 

Pietro (2011) temos que, 

“A diferença básica entre as duas hipóteses está no fato de que, na dispensa, há 

possibilidade de competição que justifique a licitação; de modo, que a lei faculta a 

dispensa, que fica inserida na competência discricionária da Administração. Nos 

casos de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só existe um 

objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da Administração; a licitação é, 

portanto, inviável.” 
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 Contudo, há situações em que a dispensa já está prevista na própria legislação, 

especificamente no art. 24 da Lei nº 8.666/93.  Em relação à inexigibilidade de licitação, Di 

Pietro (2011) elenca três possibilidades. A primeira delas é para a aquisição de bens que são 

fornecidos por um único fornecedor. Posteriormente, temos a contração de serviços técnicos 

cujos profissionais ou empresas possui notória especialização. E por fim, temos a contratação 

de profissional artístico consagrado pela crítica e opinião pública.  Cabe salientar que cada 

uma das hipóteses, tanto da dispensa, como da inexigibilidade, é detalhadamente 

descriminada, evidenciando os casos em que podem ocorrer, bem como as exceções à norma. 

 As modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/93 são: concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso, leilão e pregão. Di Pietro (2011) faz uma explanação sobre cada 

uma das modalidades. A primeira delas é a concorrência, realizada com ampla publicidade em 

que todos que preencham os requisitos do edital possam participar. A tomada de preços é 

realizada entre aqueles que estão cadastrados ou preencham os requisitos para cadastro até 

três dias antes do recebimento das propostas.  

Já a modalidade de convite é feita com até três interessados que são escolhidos e 

convidados pela unidade administrativa. O concurso visa o desenvolvimento de trabalho 

técnico, científico ou artístico, é realizado mediante prêmio ou remuneração. O leilão visa à 

venda de bens móveis inservíveis à Administração. Por fim, o pregão propõe a aquisição de 

bens ou serviços, em que a disputa é para qualquer interessado e feita por meio de propostas e 

lances em sessão pública, atualmente vem sendo bastante utilizado o pregão eletrônico, no 

qual a sessão se dá por meio virtual (DI PIETRO, 2011). 

Recentemente foi criada uma nova modalidade, o Regime Diferenciado de Licitação – 

RDC, por meio da Lei nº 12.462/11, e regulamentada pelo Decreto nº 7.581/11, o qual tem 

objetivo específico de atender licitações e contratações dos grandes eventos realizados no 

país, ou seja, a Copa do Mundo Fifa 2014 e os Jogos Olímpicos 2016. Além disso, a lei prevê 

também que o regime seja utilizado para ações integrantes do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS e dos sistemas públicos de ensino, entre outros
2
. 

 

 

                                                           
2
 Disponível em: < http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/compras-governamentais/regime-

diferenciado-de-contratacoes-2013-rdc>. Acesso em: 27/05/2015. 
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2.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO  

 

 

 Os atos da Administração Pública são orientados por legislações, especialmente da 

área do direito administrativo. Medaur (2011) considera que há os aspectos funcionais e os 

aspectos organizacionais. Os funcionais pressupõem um conjunto de atividades que visam ao 

atendimento das necessidades da população; enquanto os organizacionais referem-se aos 

órgãos responsáveis por tais atividades. 

 Em relação aos Poderes do Estado, Meirelles (2010) define que eles, assim como “na 

clássica tripartição de Montesquieu, até hoje adotada nos Estados de Direito, são o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si e suas funções 

reciprocamente indelegáveis”. Sendo que cabe ao Poder Legislativo a função normativa, ao 

Executivo a função administrativa e ao Judiciário a função judicial.  

 Meirelles (2010) estabelece ainda que “a organização do Estado é matéria 

constitucional no que concerne à divisão política do território nacional, à estruturação dos 

Poderes, à forma de Governo, ao modo de investidura dos governantes, aos direitos e 

garantias dos governados”. 

 Conforme previsto no art. 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil 

é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Medaur 

(2011) aponta que à União compete à Administração Federal, assim como aos Estados 

compete à Administração Estadual, ao Distrito Federal à Administração do Distrito Federal e 

aos Municípios à Administração Municipal, sendo que “as atribuições administrativas 

decorrem das competências distribuídas pela Constituição Federal”. 

 Posteriormente, Medaur (2011) mostra o conceito de Administração Direta, que seria 

“o conjunto dos órgãos integrados na estrutura da chefia do Executivo e na estrutura dos 

órgãos auxiliares da chefia do Executivo”. No Estado do Rio Grande do Sul a Constituição 

Estadual prevê no art. 78 que o Poder Executivo deve ser exercido pelo Governador do 

Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado. Dessa forma, temos atualmente a seguinte 

estrutura administrativa, definida pela Lei nº 13.601/11, e alterada pela Lei nº 14.672/15; 

“Art. 14. O Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul terá a seguinte 

estrutura organizacional básica:  

I - Gabinete do Governador:  

a) Chefia do Gabinete; e  

b) Assessoria Técnica Superior;  

II - Gabinete do Vice-Governador:  

a) Chefia do Gabinete; e  

b) Assessoria Técnica Superior;  
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III - Governadoria do Estado:  

a) Secretaria da Casa Civil;  

b) Casa Militar;  

c) Procuradoria-Geral do Estado;  

d) Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional;  

e) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;  

f) Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social;  

g) Secretaria-Geral de Governo;  

h) Coordenação de Comunicação; e  

i) Gabinete de Políticas Sociais;  

IV - Secretarias de Estado:  

a) Secretaria da Casa Civil;  

b) Secretaria da Educação;  

c) Secretaria da Saúde;  

d) Secretaria da Cultura;  

e) Secretaria da Segurança Pública;  

f) Secretaria da Fazenda;  

g) Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos;  

h) Secretaria-Geral de Governo; 

i) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional;  

j) Secretaria dos Transportes e Mobilidade;  

k) Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação;  

l) Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos;  

m) Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social;  

n) Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer;  

o) Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;  

p) Secretaria da Agricultura e Pecuária;  

q) Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo;  

r) Secretaria de Minas e Energia; e  

s) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.” 

 

 Além dos órgãos de Administração Direta, o Estado do Rio Grande do Sul é composto 

por várias Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista que compõem a 

Administração Indireta. Ressalta-se que a Secretaria de Modernização Administrativa e dos 

Recursos Humanos é a responsável pelo gerenciamento de diversos recursos – tanto humanos, 

como materiais – do Estado, sendo que cabe a ela “dispor sobre a política de compras e 

realizar procedimentos licitatórios” (inciso I, art. 35 da Lei nº 13.601/11), assunto central do 

presente trabalho. 

 

 

2.2.1 Subsecretaria da Administração Central de Licitações (CELIC) 

 

 

A Subsecretaria da Administração Central de Licitação (CELIC), vinculada à atual 

Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, é o órgão responsável 

por realizar os procedimentos licitatórios da Administração Pública Estadual, bem como 

executar políticas de compras públicas, conforme prevê o Decreto nº 49.291/12, alterado pelo 
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Decreto nº 49.364/12. Cabe salientar, que as compras realizadas na CELIC visam atender 

todo o Estado, com exceção de alguns Órgãos, previstos nos Decretos supramencionados, que 

possuem setor de compras em sua estrutura organizacional. 

A centralização das compras no Estado iniciou na década de 70, quando foi criado o 

Departamento Central de Administração de Material – DECAM, o qual era vinculado à 

Secretaria da Fazenda. Em 1997, a CELIC começou a tomar mais forma e passou para a então 

Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos. Atualmente, a CELIC conta com o 

apoio do sistema informatizado, chamado de LIC, para auxiliar no desempenho de suas 

atividades; no entanto, está sendo estudada a possibilidade de implementação de novas 

ferramentas, uma vez que estão catalogados 43.338 itens e 12.232 fornecedores no Cadastro 

Único de Bens e Serviços
3
.  

 

 

2.3 CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

  

 No ano de 1972, foi realizada a Conferência de Estocolmo, que tinha como objetivo 

debater questões sobre o meio ambiente. O termo desenvolvimento sustentável passou a ser 

disseminado a partir do Relatório de Brundtland (1987), elaborado pela World Commission on 

Environment and Development (WCED). Posteriormente, foi realizada, em 1992, na cidade 

do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento; sendo que o principal documento produzido foi a Agenda 21, que é 

definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades mais 

sustentáveis. Em 2012, passados vinte anos, a Conferência foi realizada novamente no Rio de 

Janeiro, sendo conhecida como Rio+20.
4
 A partir desses eventos, inúmeras mudanças estão 

ocorrendo tanto no mundo corporativo, como nos próprios órgãos públicos, que 

regulamentam as práticas da sociedade como um todo. A seguir será apresentado o que vem 

sendo praticado na Administração Pública brasileira. 

 

 

                                                           
3
 Informações obtidas no site: < http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=quemsomos&cod=1>. Acesso em 

27/05/2015. 
4
 Informações obtidas no site: <http://www.rio20.gov.br/>. Acesso em 27/05/2015. 

http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=quemsomos&cod=1
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2.3.1 Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P
5
  

 

 

No âmbito da Administração Pública, as ações, visando práticas mais sustentáveis nos 

órgãos públicos, iniciaram basicamente com a formulação da Agenda Ambiental na 

Administração Pública, a A3P, em 1999. Tal programa foi reconhecido pela Unesco, em 

2002, devido relevância do tema. Atualmente o Ministério do Meio Ambiente é o responsável 

pelo programa, e tem como propósito a sua maior disseminação. 

Dentre os objetivos da A3P estão:  

“- Sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais;  

- Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de gastos institucionais; 

- Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e para a adoção de 

novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública;  

- Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela execução 

das atividades de caráter administrativo e operacional;  

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida.” 

 

Além dos objetivos apresentados, a A3P possui também cinco eixos temáticos, os 

quais são demonstrados na figura abaixo retirada da Cartilha Completa da A3P (2009). 

 

Figura 1: Cinco Eixos Temáticos da A3P 

 

Cada um dos eixos é detalhadamente descrito e com regras para orientar sua 

implantação em órgãos públicos. O eixo mais relacionado ao estudo do presente trabalho é o 

das Licitações Sustentáveis. Esse eixo visa promover que as compras, obras e contratação de 

serviços por órgãos da Administração Pública considerem como critério de seleção os 

aspectos sustentáveis, que levam em consideração questões ambientais, sociais e econômicas. 

                                                           
5
 Informações obtidas na Cartilha Completa da A3P. Disponível em: http://www.mma.gov.br/images/arquivo/ 

80063/cartilha%20completa%20A3P_.pdf>. Acesso em 30/05/2015 
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Cabe salientar que apesar das licitações serem a principal forma de compra no Estado, em seu 

sentindo mais amplo, ainda assim há outras maneiras como, por exemplo, a dispensa. 

 

2.3.2 Compras Públicas Sustentáveis – CPS 

 

 

As Compras Públicas Sustentáveis – CPS pressupõem que se considere no processo 

de compra os três pilares que são os econômicos, sociais e ambientais. Dessa forma, o Estado 

passa a fomentar ações mais sustentáveis, uma vez que ele possui um elevado poder de 

compra devido a sua dimensão e à grande quantidade de atividades que tem que desempenhar.  

Há uma série de critérios que podem ser utilizados para que sejam praticadas 

compras públicas sustentáveis, por exemplo, como se dá o ciclo de vida do produto. Além 

disso, podem ser analisados pontos específicos, como a poluição do ar, da água e do solo que 

o produto pode causar. Ou ainda, questões relacionadas à saúde dos usuários e até mesmo aos 

fatores sociais, quando ocorre exploração de mão de obra infantil ou que propicia 

desigualdades sociais. 

Assim, devem ser propostos critérios nas compras públicas que visem alcançar 

produtos que minimizem os efeitos ambientais e sociais negativos causados na sociedade. Por 

isso, torna-se tão importante que os órgãos públicos passem a ser se preocupar mais com 

essas, tendo em vista a influência que possuem sobre as demais áreas sociais.
6
 

 

 

2.4 MODELOS DE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

  

Villac, Bliacheris e Souza (2014) trazem em seu livro uma série de modelos de órgãos 

que implantaram ou que estão implantando ações para promover compras públicas 

sustentáveis.  

O caso da Advocacia-Geral da União – AGU mostra as várias etapas que foram feitas 

para implantação do programa. Primeiramente, o órgão aderiu à Agenda Ambiental na 

Administração Pública, assumindo assim a melhoria dos eixos propostos no programa. Para 

                                                           
6
 Informações obtidas na cartilha Compras Públicas Sustentáveis: Uma Abordagem Prática. Disponível em: 

<http://www.comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/Compras_P%C3%BAblicas_%20Sustent%C3%A1veis.PD

F>. Acesso em 30/05/2015 
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isso, foi criada uma Comissão Gestora Nacional, composta por servidores e advogados 

públicos federais. Em relação ao eixo das licitações sustentáveis preocupou-se com a 

produção de conhecimento sobre o assunto, bem como com sua disseminação. Houve também 

o assessoramento jurídico, propiciando a produção e disseminação do Guia prático de 

licitações sustentáveis
7
. E dessa forma, as licitações sustentáveis se consolidaram na AGU, 

com a ajuda do Núcleo Especializado Sustentabilidade, Licitações e Contratos, que auxilia na 

criação de instrumentos que promovam às licitações sustentáveis. 

Em Minas Gerais, práticas de compras públicas sustentáveis foram incentivadas 

devido à participação de representantes no evento Eco-Procura 2006, em Barcelona. Naquele 

momento o Governo de Minas Gerais se comprometeu em impulsionar ações sustentáveis. O 

objetivo de tal acordo era que posteriormente a doção dessas práticas influenciassem outros 

Estado, atingindo assim o país como um todo. O objeto do trabalho era adotar premissas do 

consumo e da produção nos negócios públicos, de modo a impactar no mercado. Para isso, foi 

realizada pesquisa aplicada em critérios para compras públicas sustentáveis e indicadores. 

Posteriormente, foram mapeados as práticas de compra do governo em questão, identificando 

as categorias de produtos que seriam utilizadas no projeto. Além disso, foi desenvolvida 

metodologia de compras públicas sustentáveis. Alguns projetos foram desenvolvidos a partir 

dessas ações, inclusive o Manual de obras públicas sustentáveis
8
, o que propiciou que o 

Governo de Minas Gerais pudesse consolidar as práticas sustentáveis em sua gestão.  

 

 

 

  

                                                           
7
 Disponível em: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/138067. Acesso em 08/12/2015. 

8
 Disponível em: http://www.semad.mg.gov.br/images/stories/manuais/manual_obras_sustentaveis.pdf. Acesso 

em 08/12/2015. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A presente pesquisa possui caráter exploratório, a qual tem o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado assunto (GIL, 2009). Para o melhor 

desenvolvimento, o trabalho será dividido em três etapas principais: (i) descrição do ambiente 

de implantação; (ii) processo genérico de compras sustentáveis.; (iii)  análise e identificação 

de possíveis fatores que influenciam a implantação de processo de compras sustentáveis na 

CELIC.  

Na primeira etapa buscou-se compreender os seguintes tópicos que envolvem a 

implantação de compras públicas sustentáveis: (a) estrutura administrativa e capacidade de 

compra; (b) processos e características de compras; (c) compras sustentáveis. No primeiro 

tópico apresenta resumidamente a função do órgão na Administração Pública, as subdivisões 

hierárquicas, especialmente em relação ao setor de compras, e o volume financeiro de 

compras adquirido nos últimos três anos. O tópico seguinte mostra o passo a passo para 

realização de compras no órgão, bem como quais as características dessas compras, 

apresentando os materiais mais adquiridos. E o terceiro tópico trás algumas questões 

específicas das compras de produtos sustentáveis, sua implantação, dificuldades encontradas e 

inspeção dos materiais. 

Para descrever o ambiente de implantação foi necessário realizar uma coleta de dados 

por meio de entrevistas semi-estruturadas. Para isso, foram identificados três órgãos públicos 

que já estejam realizando compras dessa maneira. Esses órgãos poderão ser tanto da Esfera 

Federal, Estadual ou Municipal, bem como dos poderes Judiciário, Executivo ou Legislativo. 

Isso porque a legislação que regulamenta as compras públicas abrange todos os órgãos 

públicos brasileiros.  

 Dessa forma, as entrevistas foram realizadas com os responsáveis pela área de 

compras, que detém conhecimento técnico e domínio sobre o assunto, de cada um dos órgãos, 

entre eles a CELIC. As entrevistas dividiram-se em duas fases, a primeira com questões gerais 

sobre o órgão e a segunda, buscou dados sobre critérios de sustentabilidade nas compras, que 

são características e especificidades para aquisição de produtos sustentáveis. Além disso, foi 

realizada também observação direta e análise documental, através de fontes primárias e 

secundárias (manuais internos, checklist, regulamentos, entre outros) e da verificação de 

regulamentos internos dos órgãos e seus modelos de edital de licitação, a fim de embasar a 

análise dos dados.  
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Na segunda etapa, a partir dos dados descritos na fase anterior, foi realizada uma 

análise comparativa, visando identificar as principais atividades de compras desenvolvidas 

pelos órgãos, verificando, assim, as similaridades existentes entre elas. A partir disso, foi 

possível, consolidar todas as atividades, e constatar como se dá o processo genérico de 

compras sustentáveis, o qual exposto através de um modelo.  

Na terceira etapa, foi realizada uma síntese dos dados coletados na primeira fase, 

através de quadros explicativos, propiciando, dessa forma, uma análise, para cada um dos 

itens elencados. Tal análise pretende verificar uma relação entre as informações encontradas, 

buscando identificar possíveis fatores que influenciam a implantação do processo de compras 

sustentáveis, através de similaridades e diferenças entre os órgãos que realizam compras 

sustentáveis em relação à CELIC, órgão base para implantação, objetivo deste trabalho. Com 

base no modelo de processo, pode-se relacionar os possíveis fatores, identificando as 

atividades que eles podem interferir, e assim, propor ações específicas. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Esta etapa apresenta a execução dos procedimentos metodológicos visando prover a 

elaboração do trabalho a partir das três descritas anteriormente. 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE IMPLANTAÇÃO 

 

 

Nesta seção serão apresentados a descrição do ambiente de implantação subdivido em 

cada um dos órgãos entrevistados para o desenvolvimento deste estudo, os quais são a 

CELIC, a Superintendência Regional da Receita Federal – 10ª Região Fiscal (SRRF – 10ªRF), 

e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Tribunal Regional Eleitoral do 

Rio Grande do Sul (TRE-RS). Será apresentada a forma como estão organizados e como se dá 

o processo de compras em cada um dos órgãos.  

Salienta-se que a escolha dos órgãos a serem entrevistados se deu, primeiramente, 

verificando aqueles órgãos que já realizavam compras públicas sustentáveis. Em seguida foi 

feito o contato para averiguar a possibilidade e o interesse desses órgãos em fazer parte do 

objeto de pesquisa. Finalmente, foram realizadas as entrevistas, e conforme foram surgindo 

questionamentos imediatamente foi sendo sanando diretamente com os responsáveis.  

Visando manter preservada a identidade dos servidores, eles foram chamados de 

Coordenadores, quando se tratar de cargos de chefias, variando pelas letras no final (A, B, C, 

D, E ou F), e Servidores A, para aquele que não exerce cargo de chefia. 

 

 

4.1.1 Estrutura Administrativa e Capacidade de Compra 

 

 

CELIC 

Para compreender a estrutura e processos da Subsecretaria da Administração Central 

de Licitações (CELIC) foi realizada a entrevista com Coordenador A, o qual nos passou as 

informações conforme será apresentado nessa análise de dados. Inicialmente, será apresentada 

a atual estrutura administrativa da CELIC. De acordo com Coordenador A,  
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“A CELIC é uma Subsecretaria, vinculada à Secretaria da Modernização 

Administrativa e dos Recursos Humanos. Como Subsecretaria ela tem uma certa 

autonomia, autonomia administrativa, digamos assim. Como é muito especifica sua 

área de atuação, que é licitações, dentro dessa área de atuação ela tem uma 

autonomia administrativa, não tem financeira, nem orçamentária, mas administrativa 

ela tem.” (informação verbal) 

 

 Dessa forma, podemos perceber que a CELIC possui autonomia para organizar sua 

estrutura da forma que julgar mais eficiente para o desenvolvimento de suas atividades. 

Atualmente, ela conta com cinco departamentos em operação, sendo composta pelo 

Departamento de Planejamento, Departamento de Gestão de Licitações, Departamento de 

Gestão de Contratos, Departamento/Apoio Administrativo, Assessoria Jurídica e Assessoria 

Técnica. 

 O Departamento de Planejamento é o que recebe a demanda dos órgãos, analisa os 

processos, verificando se estão bem instruídos, conforme as exigências da legislação. De 

acordo o Coordenador A, esse “órgão faz uma análise prévia, digamos assim, para poder 

licitar”. Na sequência, o Departamento de Gestão de Licitações, é o setor responsável por 

processar a licitação de fato, nas suas mais variadas modalidades; cabe salientar, que pelo 

regulamento atual há dois setores responsáveis por essa atividade, onde um seria chamado de 

Licitações Centralizadas e o outro de Licitações Descentralizadas, porém, conforme 

informação do Coordenador A, esses dois setores serão unidos formalmente em um só e já 

vem operando dessa maneira. O Departamento de Gestão de Contratos, é o que administra as 

atas de registro de preços, coletando as assinaturas com fornecedores, remanejando 

quantidades de materiais de um órgão para outro; além disso, faz penalizações e sanções aos 

fornecedores que não atendem às exigências e entregam material inadequado ou fora do 

prazo. 

 Outro setor existente, que pelo Decreto nº 49.291/12 é chamado de Departamento, mas 

que o Coordenador A prefere caracterizá-lo como um apoio, seria o Administrativo, que como 

próprio nome diz, é o setor responsável por desempenhar as atividades administrativas da 

CELIC. Fora esses, há ainda a Assessoria Jurídica, que conforme o Coordenador A sua 

existência é fundamental para o órgão, visto que há muitas questões legais para serem 

analisadas e muita demanda judicial com impetração de recursos administrativos. E 

finalmente, existe também a Assessoria Técnica, que acompanha as atividades do órgão de 

modo geral e assessora na elaboração de políticas de compra. 

 Em relação aos servidores que atuam na CELIC, uma parte é do Quadro Especial da 

antiga Caixa Estadual, cerca de 30 pessoas, e maioria é do Quadro de Técnicos-Científicos do 

Estado, os quais obrigatoriamente possuem formação de nível superior. Além disso, há alguns 
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servidores cedidos e alguns ocupantes de cargos comissionados, mas de acordo com o 

coordenador, não chega a ser um número representativo. No total são 92 servidores 

atualmente. 

Abaixo são informadas as quantidades adquiridas pela CELIC, em valores. Salienta-

se, porém, que nesse valor está incluído o gasto com todos os processos licitatórios que 

tramitaram pelo órgão, os quais podem ser de bens, serviços e obras; desses, obras 

normalmente são um tipo de processo que demanda mais recurso financeiro. Essas 

informações atualmente são processadas por um controle paralelo ao sistema atual, uma vez 

que ele não está programado para emitir esse tipo de informação. O novo sistema, que está 

sendo implantado, irá solucionar esse problema de gestão, podendo assim serem emitidos 

relatórios totais ou segmentados por período e tipo de compra. 

Tabela 1 – Quantidade adquirida pela CELIC (em valores) 

ANO 2012 2013 2014 

VALOR R$ 723.033.254,00 R$ 586.388.242,00 R$ 445.384.979,00 

Fonte: Autoria própria a partir de informações obtidas com o Coordenador A. 

 

SRRF-10ªRF 

O primeiro órgão a ser entrevistado, para realizar a comparação à CELIC, foi a 

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil – 10ª Região Fiscal (SRRF-10ªRF), 

que é a responsável pela fiscalização no Estado do Rio Grande do Sul. Para entender como 

está estruturada a referida Superintendência foi realizada entrevista com o responsável 

substituto e mais um servidor do setor de compras do órgão, os quais serão chamados de 

Coordenador B e Servidor A, respectivamente.  

As Superintendências Regionais são órgãos pertencentes à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, que por sua vez pertence ao Ministério da Fazenda
9
. De modo geral, cada 

Estado tem uma Superintendência Regional, com exceção de alguns Estados menores, em que 

há um agrupamento de pelo menos dois para formar uma única Região Fiscal.  

Além das Superintendências, há outros órgãos descentralizados, que são basicamente 

as Delegacias, as Inspetorias, as Agências e as Alfândegas. Dentro da Superintendência há 

uma série de Divisões, e o setor responsável pelas compras é a Divisão de Programação e 

                                                           
9
 Conforme Portaria MF nº 203, DOU de 17/05/2012, seção, pág.16. Aprova o Regimento Interno da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil - RFB. Disponível em <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link. 

action?visao=anotado&idAto=37965>. Acesso em 16/10/2015. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.%20action?visao=anotado&idAto=37965
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.%20action?visao=anotado&idAto=37965
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Logística, principalmente a Equipe de Logística, já que conforme aponta o Coordenador B, 

pertencem ainda a essa Divisão, a Seção de Obras e Engenharia. 

Ressalta-se que os órgãos responsáveis por fazer as licitações são a Equipe de 

Logística, para aquisição de bens e serviço; e a Seção de Obras e Engenharia, para as obras e 

reformas em geral. Na Equipe de Licitações há atualmente um total de sete servidores. Já e a 

Seção de Obras e Engenharia conta com oito servidores, sendo quatro engenheiros civis, dois 

arquitetos, um engenheiro eletricista e um contador; há também um estagiário de arquitetura 

ou engenharia. 

Os valores abaixo foram obtidos no Portal da Transparência do Governo Federal
10

, 

sendo para bens foram considerados Material de Consumo, Equipamentos e Material 

Permanente. Os serviços são os Serviços de Terceiros de Pessoa Física e de Pessoa Jurídica. E 

as obras correspondem ao elemento de despesa Obra e Instalação.  

 

Tabela 2 – Quantidade adquirida pela Superintendência (em valores) 

TIPO DE 

OBJETO 

VALOR 

2012 

VALOR 

2013 

VALOR 

2014 

Bens R$ 2.245680,08 R$ 52.876.429,64 R$ 1.986.624,04 

Serviços R$ 3.376.835,16 R$ 2.674.754,71 R$ 3.260.878,30 

Obras R$ 1.291.796,41 R$ 3.151.523,56 R$ 6.392.931,19 

TOTAL R$ 6.914.311,65 R$ 58.702.707,91 R$ 11.640.433,53 

Fonte: Autoria própria a partir de informações obtidas no site 

http://www.portaltransparencia.gov.br/. 

 

UFRGS 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tem em sua estrutura diversas 

Pró-Reitorias. Entre elas, há a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAN, na 

qual há o Departamento de Licitações e Transportes, responsável pelas contratações da 

Universidade. Sendo assim, foi realizada a entrevista com o responsável do Departamento, 

que será chamado de Coordenador C. 

O setor responsável pelas compras atualmente na UFRGS é o Departamento de 

Licitações que atende todas as unidades que compõem a Universidade, sendo composto por 

um setor de licitações e um setor anexo auxiliar chamado de setor de contratos. Conforme 

Coordenador C a organização da estrutura do setor está repensada e possivelmente sofrerá 

mudanças O quadro de servidores possui dezesseis pessoas, sendo que dez trabalham na área 

                                                           
10

 Disponível em < http://www.portaltransparencia.gov.br/5>. Acesso em 21/11/2015. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.%20action?visao=anotado&idAto=37965
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de licitações e seis com os contratos. Foi fornecido pelo Coordenador C, a tabela abaixo que 

mostra os valores gastos nos últimos três anos, separando os três tipos principais de processos. 

 

Tabela 3 - Quantidade adquirida pela UFRGS (em valores) 

TIPO DE 

OBJETO 

VALOR 

2012 

VALOR 

2013 

VALOR 

2014 

Bens R$ 24.411.958,95 R$ 107.737.699,07 R$ 54.154.926,13 

Serviços R$ 54.565.162,65 R$ 143.031.317,32 R$ 55.603.265,57 

Obras R$ 5.504.792,67 R$ 8.383.180,15 R$ 56.455.937,27 

TOTAL R$ 84.481.914,27 R$ 259.152.196,54 R$ 166.214.128,97 

Fonte: Autoria própria a partir de informações obtidas com o Coordenador C. 

 

TRE-RS 

Para entender como está estruturado o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 

Sul (TRE-RS), foi realizada entrevista com três servidores, o responsável pela Seção de 

Compras, o responsável pela Seção de Almoxarifado e o responsável pela Seção de 

Licitações, que serão chamados de Coordenador D, Coordenador E e Coordenador F, 

respectivamente. 

O TRE-RS faz a centralização das compras na Sede em Porto Alegre e depois distribui 

para as unidades no interior do Estado. Ao todo são 173 cartórios no RS, sendo que 10 são em 

Porto Alegre e os demais distribuídos em 140 municípios. Há na estrutura do TRE-RS 

algumas secretarias, dentre elas está a Secretaria de Administração. Essa por sua vez, se 

subdivide em Coordenadorias. E as duas Coordenadorias pelas quais tramita processo de 

compras são a Coordenadoria de Material e Patrimônio e a Coordenadoria de Licitações e 

Contratos. 

A Coordenadoria de Material e Patrimônio é composta pela Seção de Almoxarifado, 

Seção de Compras e Seção de Patrimônio; sendo que a Seção de Compras possui ao todo onze 

servidores. Já Coordenadoria de Licitações e Contratos é composta pela Seção de Licitações e 

pela Seção de Contratos, e possui o total de treze servidores, sendo que cada Seção conta com 

seis, e uma Coordenadora. 

Os valores abaixo foram obtidos em relatórios emitidos pelo próprio Tribunal
11

, e que 

estão disponíveis para acesso público. Cabe salientar que foi necessário agrupar os serviços e 

as aquisições para a consolidação da Tabela 4.  

 

                                                           
11

 Disponível em <http://www.tre-rs.jus.br/index.php?nodo=14165>. Acesso em 21/11/2015 
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Tabela 4 - Quantidade adquirida pelo TRE-RS (em valores) 

TIPO DE 

OBJETO 

VALOR 

2012 

VALOR 

2013 

VALOR 

2014 

Bens R$ 12.629.572,54 R$ 7.507.128,19 R$ 18.694.446,31 

Serviços R$ 12.886.108,29 R$ 13.724.773,06 R$ 22.032.375,23 

Obras - - R$ 513.900,00 

TOTAL R$ 25.515.680,83 R$ 21.231.901,25 R$ 41.240.721,54 

Fonte: Autoria própria, a partir de informações obtidas no site 

http://www.tre-rs.jus.br/index.php?nodo=6662. 

 

 

4.1.2 Processo e Característica das Compras 

 

 

CELIC 

A CELIC é responsável por fazer a licitação para aquisição de bens, prestação de 

serviços e execução de obras de praticamente todos os órgãos do Poder Executivo do Estado 

do RS, que são em torno de 55 órgãos, entre Secretarias e demais vinculadas, com algumas 

exceções conforme previsto no §1º, art. 1º do Decreto nº 49.291/12, alterado pelo Decreto nº 

49.364/12. 

De acordo com o Coordenador A, a principal forma de compra, tanto para bens de 

consumo como para investimentos de uso mais comum, se dá por meio do processo de 

tomada de preços, a qual é realizada a partir de uma estimativa da quantidade necessária para 

um determinado período. Essa estimativa é feita junto aos órgãos interessados, por um 

sistema eletrônico, sendo que eles deverão prever sua demanda conforme o seu consumo 

usual. 

Posteriormente, é feita a compilação dos pedidos pelo Departamento de Planejamento, 

analisando se os números informados não estão fora da normalidade. Estando em 

conformidade, é realizada a licitação para tomada de preços, ou usualmente chamada de 

Registro de Preços. De acordo com o Coordenador A, 

“Registro de preço não chega ser uma modalidade da licitação, é uma forma de 

compra, onde eu contrato uma empresa; não chega a ser uma contratação, e sim uma 

pré-contratação, por um ano, que ela vai manter o preço dos itens por um ano. Então 

a medida que o órgão – os órgãos – do Estado vão precisando daqueles itens, aí faz 

uma requisição e pega aquele item do registro de preço.” (informação verbal) 
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Cabe salientar que cada procedimento de registro de preço gera uma ata, e essa ata 

pode ter vigência de até um ano. Assim, o registro de preços é feito para garantir o valor de 

determinado item por um período, e à medida que os órgãos vão necessitando do item, eles 

devem fazer uma requisição diretamente com o fornecedor que venceu a licitação, até o limite 

do que do que havia previsto inicialmente. Dessa forma, atualmente, não existem grandes 

níveis de estoque de material no Estado. Com essa forma de compra, o estoque feito é 

pequeno e pelos próprios órgãos, não há no Estado um setor que centralize essa função. 

Além disso, a CELIC realiza também registro de preço para itens de gênero 

alimentício, visando atender principalmente hospitais e presídios, sendo que esses 

representam uma grande quantidade. As atas desse tipo de compra normalmente tem uma 

vigência de seis meses, devido a grande variação dos preços nesse setor. Além disso, assim 

como para a aquisição dos demais produtos, os órgãos responsáveis pela compra de alimentos 

também devem fazer uma previsão inicial e até mesmo um cronograma de entrega, visto que 

muitos alimentos são perecíveis e devem ter entregas até mesmo semanais. Portanto, o 

controle da quantidade de itens nesse caso deve ser bem mais rigoroso, que os demais, como 

material de escritório, por exemplo. 

Essa forma de compra por registro de preço vem sendo realizada pelo menos nos 

últimos dez anos e já se encontrada bem consolida no Estado. De acordo com o Coordenador 

A, “a principal vantagem é estoque ficar com o fornecedor”. Além disso, “também é 

vantagem que quando se compra em grande quantidade tem menor preço, uma capacidade de 

negociação melhor”.  

Além das aquisições, a órgão contrata empresas para prestação de serviço e para 

execução de obras. Então, percebe-se que há uma grande diversidade de demandas no seu rol 

de atividades, sendo que, de acordo com o Coordenador A, normalmente, os serviços são os 

que causam mais problemas, devido a gama diversificada, que envolve limpeza, vigilância, 

recepção, manutenção predial, entre outros. Há ainda a compra de materiais de consumo 

(papel, borracha, lápis), e suprimentos de informática, que são bastante representativas. Dessa 

forma, verifica-se que a CELIC realiza compra para os variados tipos de materiais. 

No entanto, salienta-se que as compras realizadas pelo Estado tendem a uma 

padronização. Isso se dá por meio de um catálogo de itens. 

“Essa catalogação respeita uma vantagem econômica, uma vantagem tecnológica, ou 

seja, se procura compra aquelas coisas que melhor respondem as necessidades do 

Estado, com mais eficiência, mais eficácia. Então a catalogação tem tendem a uma 

padronização (computadores, materiais de expediente). Então se o órgão quer 

comprar alguma coisa que não está no catálogo, então vai ter que fazer um processo 
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específico onde ele propõe a catalogação de um determinado item para atender 

determinadas necessidades” (informação verbal) 

 

Nessa catalogação os itens são organizados em famílias, que por sua vez, “foram 

desenvolvidas ou foram projetadas de acordo com a linha de fornecimento”, conforme explica 

o Coordenador. 

“A família tem como objetivo identificar o fornecedor. Então eu tenho família de 

material de consumo, material de expediente, outra família de material escolar, 

material de informática, peças de veículos, pneus, tudo isso formam famílias, e os 

fornecedores então relacionados nessa família, e quando eles se cadastram aqui 

dizem que querem fornecer para tal família.” (informação verbal) 

 

Uma preocupação demonstrada pelo Coordenador A é que mesmo buscando um 

padrão, deve-se garantir a máxima competividade entre os fornecedores, procurando não criar 

restrições para determinadas empresas ou indústrias e ao mesmo tempo não deixar a 

especificação tão abrangente, uma vez que isso pode influenciar na qualidade do produto. Em 

contrapartida, a busca por qualidade pode impactar significativamente o preço do produto. 

Logo, como a quantidade de itens adquiridos é bastante grande, fazer a especificação se torna 

uma tarefa bastante árdua, sendo que para isso é necessário que se tenha um corpo técnico 

qualificado e preparado para realizar as pesquisas de mercado, o que foi apontado pelo 

Coordenador como uma das dificuldades atuais do setor. 

Atualmente está sendo implementado um novo sistema, que irá substituir o atual, 

obrigando que todas as compras do Estado sejam realizadas por meio dele. Inclusive aqueles 

órgãos que realizam suas compras de forma descentralizada terão que se adequar a ele. Dessa 

forma, haverá um controle mais ostensivo de tudo que é comprado, podem assim formular 

estratégias mais eficientes para a área.  

 

SRRF-10ªRF 

Primeiramente, as compras para os órgãos da Receita Federal, de modo geral, 

acontecem de forma descentralizada, ou seja, as Superintendências, as Delegacias, as 

Agências e demais órgãos, tem autonomia para fazer suas licitações. Fato esse, foi apontado 

como positivo, pois a maioria desses órgãos estão no interior do Estado; dessa forma, as 

contratações podem ser feitas com fornecedores da região, o que propicia o desenvolvimento 

local. 

Além disso, na SRRF-10ªRF especificamente, os processos de licitação se dividem da 

seguinte maneira: quando se trata de aquisição de bens e prestação de serviço, é realizado pela 

Equipe de Logística; e quando se trata de obras, é realizado pela Seção de Obras e 

Engenharia. 
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O processo de compras inicia com o pedido, normalmente via e-mail, de alguma das 

unidades que compõem a SRRF-10ªRF, sendo que esse deve ser minimamente especificado, 

para que não ocorram problemas futuros. De acordo com o Coordenador B, a Equipe de 

Logística faz o controle e analisa quando é necessário providenciar a compra do item. 

Compras de até oito mil reais são possíveis através de dispensa de licitação, a qual pode ser 

por cotação eletrônica e é um procedimento mais rápido, caso contrário tem que ser feita por 

licitação. 

Boa parte das etapas do procedimento licitatório é realizada pela referida equipe, 

incluindo pesquisa de preço e elaboração do edital com todas suas especificações. Esse edital 

deve ser analisado pela Procuradoria, que providencia a análise jurídica dos termos. Quando 

está tudo alinhado, a licitação é lançada no sistema ComprasNet.com, que é um Portal de 

Compras do Governo Federal, para todas as compras da União. 

 Atualmente, a modalidade de licitação mais utilizada é o pregão eletrônico. No pregão 

é aberta sessão para encaminhamento de propostas, e se essas propostas estiverem de acordo 

com a especificação, as empresas dão seus lances. Em seguida, é estipulado um período pelos 

pregoeiros para recebimento dos lances, e ainda o sistema programa automaticamente mais 

um período aleatório. Isso acontecesse para que não haja escolha do licitante vencedor. 

Em relação à estocagem, não há na SRRF-10ªRF, um setor de almoxarifado; dessa 

forma, os produtos assim que chegam à Superintendência são distribuídos para os setores 

solicitantes e a quantidade de material estocada acaba sendo bem pequena. Além disso, o 

Coordenador B afirma serem bastante rigorosos na fiscalização das empresas, verificando se 

realmente os fornecedores estão entregando o produto conforme solicitado, e caso contrário, 

aplicam as devidas penalidades. 

 Quando se trata da execução de obras, de acordo com os entrevistados, a Seção de 

Obra e Engenharia providencia a inclusão de sua iniciativa através de estimativa de valor no 

Plano de Engenharia, o qual é um instrumento orçamentário anual, e a partir dele que se dá 

início ao processo licitatório para obras.  

Há uma grande variedade de bens que são adquiridos pela SRRF-10ªRF. No entanto, o 

que foi mostrado como mais representativo para o Servidor A foi o papel, toner e materiais de 

escritório em geral. Além de alguns materiais mais específicos para uso na SRRF-10ªRF, que 

é o caso de lacres, o qual foi relatado como sendo uma compra bastante grande. 

Além disso, os entrevistados demonstraram que normalmente, para alguns itens, são 

realizadas compras grandes estimadas para um período mais longo que o usual. Assim, 

acontecem momentos com baixo fluxo de compras, e outros com fluxo mais elevado. No que 
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diz respeito às obras, são realizados projetos principalmente de prédios administrativos da 

SRRF-10ªRF, depósito de mercadorias apreendidas e construções aduaneiras.  

 

UFRGS 

De acordo com o Coordenador C, o Departamento de Licitações recebe  

“uma requisição de compras das diversas unidades internas demandantes; e é uma 

requisição que já vem com a fundamentação da compra, ou seja, a justificativa de 

porque adquirir, fruto de uma necessidade levantada, já também embasada com uma 

pesquisa prévia de no mínimo três orçamentos para estimar o valor.” (informação 

verbal) 

 

Posteriormente, essa a requisição é encaminhada ao setor responsável pelo orçamento, 

para verificar se há recurso financeiro disponível para aquela compra. Em caso positivo, é 

elaborada a minuta do edital, que, assim como na Superintendência da Receita Federal, passa 

pela análise jurídica na Procuradoria Geral, que pertence à Procuradoria Federal da União. Em 

conformidade com as exigências legais, é marcada a licitação. Atualmente, a UFRGS ainda 

utiliza o pregão eletrônico e algumas modalidades de licitação presenciais, por exemplo, 

concorrência, convite, leilão e alienação. 

Após recebidas as propostas é feita a verificação de documentos para habilitação dos 

fornecedores. E então,  

“(...) apura-se o vencedor, confere se está tudo correto com a proposta, está dentro 

do preço estimado, está de acordo com todas as exigências do edital, declara-se o 

vencedor, adjudica-se o objeto, o Pró-Reitor (de Planejamento) homologa, então está 

feita a licitação em si, concluída aí.” (informação verbal) 

 

A próxima etapa é a formalização contratual, quando for o caso, ou emissão da nota 

de empenho e ordem de fornecimento para a entrega do bem. Há fiscalização para verificar se 

está tudo dentro do previsto no edital ou no contrato. Caso o produto seja estocável vai para o 

almoxarifado central, sendo distribuído ao longo de um determinado período, caso contrário, é 

entregue para os requisitantes logo após a entrega. 

Em relação a centralização, o Departamento de Licitações da UFRGS se assemelha 

mais a CELIC, uma vez que realiza as licitações de todos os tipos; aquisição de bens, 

prestação de serviços e execução de obras. Além disso, outra semelhança é o fato da UFRGS 

também consumir grande quantidade de gêneros alimentícios para atender os Restaurantes 

Universitários. 

Outros itens bastante adquiridos são os materiais de consumo, suprimentos e 

equipamentos de informática. Além desses, esporadicamente são feitas aquisições de 

equipamentos para pesquisa científica, principalmente para área da saúde e para as 
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engenharias, que possuem valor financeiro relativamente alto. Há também as compras de 

produtos odontológicos, que igualmente impactam no orçamento. 

 

TRE-RS 

As contratações diretas são realizadas no Tribunal pela Seção de Compras. Em termos 

de licitação, são feitas aproximadamente 80 por ano. Já orçamentos para compra direta são 

feitos em torno de 400; e mais ou menos 150 pesquisas de mercado para “balizar as 

renovações ou reajustes de contratos”, conforme Coordenador D. 

Além disso, há um contrato específico com uma empresa para transportar as 

mercadorias para o interior. O processo de aquisição inicia a partir da solicitação de uma das 

unidades, que elaboram o termo de referência e às vezes contam com assessoramento da 

Seção de Compras nessa fase. Essa solicitação é encaminhada à Secretaria da Administração, 

que por sua vez repassa à Seção de Compras, depois de já ter verificado a disponibilidade 

financeira. Após, a Seção de Compras providencia a pesquisa de mercado, sendo que quando 

o valor não ultrapassa a quantia de oito mil reais, é realizada a contratação direta; 

ultrapassando, encaminha-se o processo para a Coordenadoria de Licitação e Contratos, para 

que seja providenciada a licitação. 

Na Coordenadoria de Licitação e Contratos é realizado todo certame licitatório, e 

quando necessário, formalizado o instrumento contratual. Finalizado o processo de compra, 

há uma equipe que faz o acompanhamento da entrega. Os materiais são encaminhados para o 

almoxarifado que se localiza no prédio, ou para depósitos existentes na capital. 

Posteriormente, é feita a distribuição, inclusive para o interior. “(...) do mesmo modo, a Seção 

de Patrimônio faz toda a gestão patrimonial e a distribuição por demanda às unidades de 

equipamentos e móveis”, explica o Coordenador D. 

São adquiridos tanto materiais permanentes como de consumo, e todos os 

Coordenadores envolvidos no processo de compras citaram o material de expediente como 

sendo um dos que tem maior volume de aquisição. Além deles, há também os materiais de 

limpeza, os suprimentos de informática, compras eventuais de materiais permanentes e 

materiais odontológicos, já que a instituição conta com uma estrutura voltada para 

atendimento médico-odontológico, vinculada à Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Foi apontado ainda que nos anos de eleição, há alguns materiais que tem que ser 

adquiridos para o desenvolvimento correto das votações, sendo que para aquisição desses 

objetos é feito um registro de preço no ano anterior ao da eleição, e durante o ano seguinte são 

realizadas as requisições de materiais, conforme necessário. 
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4.1.3 Compras sustentáveis 

 

 

CELIC 

Atualmente, a CELIC não utiliza nenhum tipo de critério para realizar compras mais 

sustentáveis. O Coordenador A aponta que existe legislação estadual que trata do assunto, no 

entanto ela é bastante imprecisa, e acaba se tornando inaplicável. Na opinião do mesmo 

coordenador, essa legislação é na verdade uma cópia da que existe no âmbito federal, e o que 

deveria ter sido feito é a sua regulamentação, para torná-la mais operacional.  

Um dos planos da CELIC, ainda não desenvolvido, é prever nos editais a possibilidade 

das empresas fornecedoras providenciarem a logística reversa, ou seja, o recolhimento do bem 

quando esse se torna inservível, essa prática é mais usual com lâmpadas e toners, inclusive 

muitas empresas tem interesse nisso, para evitar que outras empresas clandestinas utilizem de 

forma inadequada seu material. Mas para que isso ocorra é necessário que esteja previsto no 

edital. 

Outra expectativa que o Coordenador A apontou é conseguir realizar visitas de campo 

a outros Estados que já fazem compras com critérios de sustentabilidade, bem como promover 

treinamento ao quadro de servidores da CELIC, uma vez que essa deficiência é apontada 

como principal dificuldade para concretizar tal mudança. 

Em relação a alimentação, que foi apontada como compra grande realizada pela 

CELIC, o Coordenador A explicou que há um projeto do Governo Federal e que vem sendo 

aplicado no Estado, que é a compra de pequenos agricultores. Essa prática não está 

diretamente relacionada às questões ambientais, mas de certa forma incentiva o 

desenvolvimento econômico e social da região, e em alguns, inclusive, são fornecidos 

produtos orgânicos, os quais agridem menos o meio-ambiente. 

“Políticas específicas, no caso da agricultura familiar, é uma forma de incentivar e 

também poder dar uma capacitação para que o pessoal tenha conhecimento, tenha 

consciência ambiental, que é uma coisa que tem que ser desenvolvida, é uma 

ruptura. E o Estado acho que é fundamental, em todos aspectos, não só na parte de 

compras, a compra é uma consequência, acho que a ação do Estado nisso aí é 

fundamental. Nós aqui podemos criar esse fluxo, digamos assim, de materiais, com 

melhores condições, por exemplo, a questão que eu estava falando a questão da 

especificação técnica dos materiais, quando nós fazemos as especificações, nós 

podemos aí profundar esses estudos no sentido de melhorar essas especificações.” 

(informação verbal) 

 

 Foi salientado também que muitas vezes a compra de um produto sustentável pode ter 

um valor bem mais elevado que o normal, e esse é um aspecto que dificulta a implantação 
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desse tipo de compra, principalmente porque os gestores nos órgãos públicos estão muito 

adaptados a adquirir bens primando o menor preço, que é uma exigência legal.  

 

SRRF-10ªRF 

De modo geral, a SRRF-10ªRF como um todo, vem tomando atitudes que incentivem 

práticas mais sustentáveis no órgão, como por exemplo, a preocupação com o descarte 

adequado dos resíduos. Em relação às compras, essas mudanças começaram principalmente a 

partir de alterações na legislação, que acabaram incluindo critérios de sustentabilidade, 

principalmente com a Lei Federal nº 12.349/10, a qual alterou o artigo 3º da Lei Federal nº 

8.666/93, que fala sobre os princípios a serem aplicados na licitação, onde foi incluída a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Cabe salientar que essa legislação é 

aplicável a todos os Poderes e em todas as Esferas de Governo. 

Além disso, no âmbito federal, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

formula algumas Instruções Normativas para orientar a execução desse tipo de atividade, 

como por exemplo, a Instrução Normativa nº 01/2010
12

. E quando a SRRF-10ªRF passa por 

auditoria, normalmente questionamentos sobre compras sustentáveis são realizados. Dessa 

forma, o órgão vem procurando adquirir produtos que agridam menos a natureza, ou seja, 

aqueles que preveem a redução do gasto de energia, aqueles que não utilizem, ou, pelo menos, 

tenham redução de matéria-prima tóxica e aqueles que sejam fabricados a partir de materiais 

reciclados.  

De acordo com os entrevistados, alguns equipamentos, principalmente 

eletrodomésticos e veículos, já estão tendo melhorias nesse sentido; no entanto, ainda está 

aquém do ideal. Dentre as principais dificuldades, tanto para aquisições como para obras, está 

o preço, uma vez que normalmente materiais que tenham essa preocupação acabam sendo 

mais caros, sendo que a Administração Pública prima, de modo geral, pelo menor preço. 

Além disso, foi apontado que o desconhecimento por parte dos servidores na hora da 

especificação do produto às vezes também pode ser uma dificuldade. 

 Em relação à inspeção para averiguar se os produtos realmente respeitam critérios de 

sustentabilidade, o Servidor A explicou que é realizada principalmente por meios de selos e 

certificados emitidos por órgãos competentes. O Servidor A afirmou também que ainda que 

possa haver a possibilidade de encaminhar o produto para verificação em laboratório, tal ação 

deve estar prevista no edital. Assim como, os próprios critérios de sustentabilidade devem 

                                                           
12

 Disponível em < http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295>. Acesso em 

08/12/2015. 
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estar claramente previstos no edital da licitação, caso contrário não é possível cobrar do 

fornecedor depois. 

 

UFRGS 

De acordo com o Coordenador C, após alterações na legislação principal, diversas 

resoluções do Conama e Ibama tem sido emitidas, e o departamento tem procurado seguir 

essas orientações. Assim, inseridas no edital as exigências para as contratações no que dizem 

respeito à origem do produto. No caso de areia e brita, por exemplo, tem que ser comprovada 

a origem da extração, a madeira deve obedecer ao código de reflorestamento, e as lâmpadas 

devem seguir classificação do selo PROCEL em relação ao consumo energético. Dessa forma, 

todos os pedidos passam para análise técnica, normalmente de engenheiros (elétricos, 

mecânicos, entre outros), os quais verificam se as especificações contem critérios de 

sustentabilidade. 

Como dificuldade para implantação desse tipo de compra foi relatado que muitos 

fornecedores não se adaptaram a esse tipo de exigência. Assim, houve uma dificuldade com o 

ambiente externo, na busca por opções no mercado. Foi citado também que o preço, 

inicialmente foi mais elevado, mas segundo o Coordenador C, à longo prazo esse custo se 

seria diluído com a redução de outros gastos. No entanto, essa visão não é compartilhada por 

todos, pois para alguns servidores questionavam a opção de comprar um produto com preço 

mais elevado no mercado. O Coordenador C afirma, ainda, que gradualmente o mercado tem 

se adaptado, e passado a oferecer mais produtos que diminuam os impactos na natureza, 

devido ás exigências que os próprios consumidores têm realizado nesse sentido. 

Para verificar se o produto realmente atende às especificações, especialmente aos 

critérios de sustentabilidade, é possível fazer uma primeira análise na licitação com a 

solicitação de catálogos dos equipamentos. Outra forma é a partir do uso, verificando se 

cumpre o prometido, observando que existem diferenças de análise para cada caso. Nos casos 

em que não está de acordo com o pretendido, a empresa é acionada, podendo inclusive ser 

penalizada. 

Em linhas gerais, o Coordenador C acredita que realizar compras públicas sustentáveis 

é algo muito importante, principalmente na UFRGS, por ser uma instituição voltada para a 

educação. Salientou, porém, que para atender os princípios da economicidade e da 

sustentabilidade, às vezes é feita uma dosagem, por exemplo, comprando metade de papel 

reciclado e metade, normal. 
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TRE-RS 

Os critérios de sustentabilidade, conforme o Coordenador F, devem ser informados 

pela unidade solicitante, uma vez que essa elabora o termo de referência, e teoricamente, 

possui maior conhecimento técnico sobre o objeto a ser adquirido. Assim, a unidade define 

critérios visando à compra de materiais que agridam menos a natureza. Questionado sobre a 

existência de políticas no Tribunal para que os gestores das unidades tenham essa 

preocupação, o Coordenado F respondeu que a instituição tem procurado adotar, de modo 

geral, medidas para preservação do meio-ambiente, o que acaba impactando nas compras 

também. É o caso da implantação do processo eletrônico que por consequência reduziu o 

consumo de papel. 

Para averiguar se há o cumprimento dos critérios sustentáveis, o Coordenador E 

afirma que pode ser feito de duas formas: na própria licitação, quando se tratar de documento 

comprobatório, como é o caso da madeira de reflorestamento, ou posteriormente pelo usuário 

que vai utilizar o material ou a prestação de serviço. Dentre as dificuldades apontadas está a 

não adaptação completa do mercado a essas exigências, o que acaba encarecendo o produto. 

No entanto, o Coordenador F acredita que o mercado tende a se adaptar a essas mudanças, 

uma vez se já se percebe que há uma ampliação das empresas nesse sentido. A compra de 

produtos sustentáveis trouxe alguns impactos, entre os quais o Coordenador F evidencia a 

questão de redução do custo no longo prazo, e que por esse fator, produtos sustentáveis 

podem ter um custo-benefício mais atraente. 

 

 

4.2 PROCESSO GENÉRICO DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

 

 

 

Para elaboração de um modelo genérico de processo de compras, foram averiguadas as 

principais atividades de compras desempenhadas pelos órgãos analisados. De modo geral, 

nota-se que o processo inicia devido a uma necessidade de compra do órgão, e a partir dela 

deve ser elaborada uma especificação do produto. Essa especificação pode ser realizada tanto 

pelo setor de compras, como pelas unidades demandantes, as quais, muitas vezes, detém o 

conhecimento sobre o objeto, podendo contar com assessoramento do setor de compras, como 

por exemplo acontece no TRE-RS. 

Todos os órgãos apontaram a importância da especificação do objeto a ser adquirido, 

especialmente para aquisição de produtos sustentáveis, pois, caso não esteja bem definido no 
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momento da especificação, não há como cobrar nenhuma exigência dos fornecedores 

posteriormente. A especificação do produto é uma atividade mais crítica no processo, visto 

que, conforme apontado pelo Coordenador A, da CELIC, se por um lado, deve-se colocar 

todas as informações necessárias para garantir a qualidade do produto; por outro, não se pode 

ser tão criterioso a ponto de causar a restrição da competividade no mercado. Além disso, de 

acordo com o mesmo coordenador, a exigência de qualidade impacta no aumento do preço, 

fato que ocorre com produtos sustentáveis.  

Portanto, percebe-se a importância da especificação e como ela deve ser 

criteriosamente elaborada, considerando todos os quesitos e impactos que a compra pode 

gerar. O Coordenador C, da UFRGS, por exemplo, aponta que é importante considerar a 

origem da matéria-prima. Portanto, torna-se evidente a necessidade de conhecimento técnico 

aprofundado para realizar essa atividade. No caso da UFRGS, ainda, todos os pedidos passam 

por áreas técnicas, especialmente ligadas à engenharia, para verificar se estão inclusos 

aspectos que irão contemplar compras sustentáveis.   

Outro ponto associado à especificação, apontado como de relevância pela CELIC, e se 

refere à possibilidade de implantar a logística reversa, para que os fornecedores recolham os 

resíduos de seus produtos. Esse é um aspecto que, apesar de ser realizado após o uso, deve ser 

planejado previamente, o que contribui para evidenciar a importância da especificação, caso 

contrário, não há como exigir que o fornecedor seja responsabilizado por essa atividade.   

Posteriormente, é realizada a compra do item, propriamente dita. Nessa fase não há 

diferenças em relação a qual modalidade de licitação será escolhida, podendo inclusive a 

compra ser até mesmo por dispensa ou inexigibilidade, uma vez que o ponto chave para 

compra de produtos sustentáveis, conforme apontado todos os órgãos, é a sua especificação, a 

qual deve ser feita para qualquer compra, sem considerar sua forma de aquisição. Além disso, 

todos os órgãos estudados demostraram ser bastante rigorosos na fiscalização dos produtos 

que lhes são entregues, e quando esses não atendem às especificações são providenciadas as 

devidas penalidades. Assim, para que o fornecedor realmente entregue o produto em 

conformidade com o que havia sido especificado, algumas práticas de inspeção podem ser 

adotadas.  

Duas dessas inspeções podem ser realizadas no momento da compra: a análise do 

catálogo de especificação do produto, o qual é exigido pela UFRGS e pelo TRE-RS, e a 

análise de documentos comprobatórios – selos e certificados emitidos pelos órgãos 

competentes –, como tem sido solicitado pela SRRF-10ªRF. Há também a possibilidade de se 

fazer inspeção após a compra, por meio de análise técnica, inclusive com a emissão de laudo, 
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situação realizada pela UFRGS, ou ainda, a avaliação pelos próprios usuários, para verificar 

se os produtos atendem às suas solicitações, o que também ocorre na UFRGS e no TRE-RS. 

Os entrevistados da SRRF-10ªRF apontaram ainda que, caso se tenha interesse na verificação 

em laboratório, tal ação deverá estar prevista no edital. 

A partir dessas informações, foi elaborado o processo de compras, conforme 

apresentado na Figura 2. Salienta-se que a ênfase do processo não está relacionada à atividade 

de compra, mas sim aquelas que fazem parte dos momentos pré–compra e pós-compra, pois 

essas são atividades de fato influenciam diretamente na aquisição de produtos sustentáveis. 

 
Figura 2: Modelo Genérico de Processo de Compras. 

Fonte: Autoria própria, embasada pelos dados coletados na pesquisa. 

 

 

4.3 ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS FATORES QUE INFLUENCIAM A 

IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

 

 

A partir das informações descritas na seção 4.1 e do processo apresentado na seção 

4.2, estas foram esquematizadas e consolidados em quadros para identificar e compreender os 

fatores que podem influenciar na implantação do processo de compras sustentáveis. Os 

quadros apresentados são referente à estrutura administrativa do órgão e sua capacidade de 

compras; processo e a característica dessas compras; os valores adquiridos anualmente em 

cada órgão; e, finalmente, as compras sustentáveis. 

De acordo com o quadro 1, as informações sobre quantidades e servidores e volume de 

compras não refletem a aplicação de critérios sustentáveis no processo, visto que essas são 

variáveis que são relacionadas com a capacidade de compras de cada órgão e são 

independentes das especificações das compras.   
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Quadro 1 - Estrutura Administrativa e Capacidade de Compras 

QUESTÕES 

DE ANÁLISE 
CELIC SRRF – 10ª RF (S)  UFRGS (S) TRE-RS (S) 

Estrutura e 

Finalidade do 

Órgão 

Subsecretaria, que 

pertence à 

Secretaria de 

Modernização 

Administrativa e 

Recursos 

Humanos. 

Superintendências 

Regionais 

pertencem à 

Secretaria da 

Receita Federal do 

Brasil, que por sua 

vez pertence ao 

Ministério da 

Fazenda. 

Instituição 

Federal de Ensino 

Superior, 

pertencente ao 

Ministério da 

Educação. 

Órgão regional da 

Justiça Eleitoral, 

que por sua é um 

ramo o Poder 

Judiciário 

Federal. 

Principais 

setores de 

compras 

- Departamento 

de Planejamento; 

- Departamento 

de Gestão de 

Licitações; 

- Departamento 

de Gestão de 

Contratos; 

- Departamento/ 

Apoio 

Administrativo;  

- Assessoria 

Jurídica; 

- Assessoria 

Técnica. 

- Divisão de 

Programação e 

Logística, 

composta pela 

Equipe de 

Logística, e a Seção 

de Obras e 

Engenharia 

-Departamento de 

Licitações, que 

pertence à Pró-

Reitoria de 

Planejamento e 

subdivide-se em: 

- Setor de 

Licitações 

- Setor de 

Contratos 

- Coordenadoria 

de Material e 

Patrimônio: Seção 

de Almoxarifado, 

Seção de 

Compras e Seção 

de Patrimônio; 

-Coordenadoria 

de Licitações e 

Contratos: Seção 

de Licitações e 

Seção de 

Contratos. 

Número de 

servidores 
Total - 92 

Logística - 7 

Engenharia - 8 

Licitações -10 

Contratos - 6 

Compras- 11  

Licitação- 6 

Contratos - 6 

(S) Órgãos que realizam compras públicas sustentáveis 

Fonte: Autoria própria, embasada pelos dados coletados na pesquisa. 

 

Percebe-se que os órgãos escolhidos possuem funções diferentes na Administração 

Pública e, ainda, de modo geral, estão estruturados de formas diferentes. Todavia, nesse item, 

percebemos que há algumas semelhanças; por exemplo, em três dos órgãos analisados, 

inclusive na CELIC, existe um setor responsável pelas licitações e um setor responsável pelos 

contratos. Há também nesse quadro, a comparação do número de servidores que exercem suas 

atividades nos setores de compras de cada órgão. Nesse quesito, fica bastante evidente que a 

CELIC é o órgão de maior estrutura, em termos quantitativos. Dessa forma pode se considerar 

a organização administrativa como um possível fator que influencia na implantação de 

compras sustentáveis. 



45 

 

Já no quadro 2, verifica-se que, normalmente, o processo de compras se dá de forma 

centralizada, com um setor responsável pelas contratações. Esse setor, de modo geral, recebe 

às demandas das demais unidades do órgão, as quais normalmente fazem a especificação do 

produto ou serviço, mas no caso da SRRF-10ªRF e do TRE-RS, por exemplo, há um auxílio 

da Equipe de Logística e da Seção de Compras, respectivamente, na especificação. Esses são 

pontos convergem para a importância do fator elencado no quadro 1, da organização 

administrativa.  

Quadro 2 - Processo e Característica das compras 

QUESTÕES 

DE ANÁLISE 
CELIC SRRF – 10ª RF (S) UFRGS (S) TRE-RS (S) 

Centralização 

(S/N) 
Sim Não Sim Sim 

Quem solicita Órgãos do Estado 

fazem a previsão da 

demanda; 

 

Demais setores 

fazem o pedido de 

forma sucinta, 

quando se trata de 

materiais ou 

serviços; 

 

Unidades internas 

encaminham 

solicitação, já 

devidamente 

embasada e com 

três orçamentos; 

 

Unidades fazem 

requisição, 

encaminhando já 

termo de 

referência, e 

muitas vezes 

contam com 

assessoramento 

da Seção de 

Compras; 

Quem faz a 

compra 

CELIC compila 

todos os pedidos e 

abre licitação. 

É feita catalogação 

dos itens, visando 

sua padronização. 

Processo de 

licitação elaborado 

pela Equipe de 

Logística; quando 

se trata de obras, a 

Seção de Obras e 

Engenharia faz 

todo processo; 

 

Departamento de 

Licitações faz a 

licitação 

propriamente dita 

Solicitação 

encaminhada à 

Seção de 

Compras, que faz 

pesquisa de 

mercado; 

Caso tenha que 

fazer licitação, 

encaminha-se 

para Seção de 

Licitação. 

Principal 

modalidade 

utilizada 

Tomada de Preço Pregão Eletrônico Bastante variável Pregão Eletrônico 

Estoque Não há estocagem  Não há estocagem Almoxarifado  Almoxarifado 

Itens mais 

comprados 

 

 

 

- Gêneros 

alimentícios 

- Materiais de 

consumo (papel, 

borracha, lápis, etc) 

- Material de 

escritório em geral, 

sendo que os 

principais são papel 

e toner; 

- Gêneros 

alimentícios; 

- Materiais de 

consumo;  

- Equipamentos 

- Material de 

expediente; 

- Material de 

limpeza 

- Suprimentos de 
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Itens mais 

comprados 

(continuação) 

 

 

 

-Suprimentos de 

informática 

- Lacres de informática;  

- Equipamentos 

para pesquisa 

científica; 

- Produtos 

odontológicos. 

Informática 

- Materiais 

odontológicos 

(S) Órgãos que realizam compras públicas sustentáveis 

Fonte: Autoria própria, embasada pelos dados coletados na pesquisa. 

 

A CELIC é o único órgão, dentro do escopo dos analisados, que tem a tomada de 

preço como principal modalidade de licitação utilizada. De acordo com o Coordenador A , 

existem vantagens para a utilização dessa modalidade nos procedimentos licitatórios, 

especialmente a não haver estoque dos produtos, uma vez que os pedidos são feitos conforme 

a necessidade das unidades. Cabe ressaltar que, nessa hipótese, é importante que os servidores 

que irão receber o material estejam preparados para analisá-los e apontarem os erros ou 

falhas, especialmente a respeito dos critérios sustentáveis. Já os entrevistados da SRRF-10ªRF 

informaram que as compras para os órgãos da Receita Federal, são bastante descentralizadas; 

fato que eles julgam como positivo, pois propicia o desenvolvimento local de algumas 

regiões, já que há muitos órgãos no interior do Estado. Isso é um ponto positivo a ser 

levantado, já que a sustentabilidade é composta pelas dimensões econômica, ambiental e 

social (DE OLIVEIRA CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008).  

Portanto, a logística é um fator que pode influenciar na implantação de processo de 

compras, visto que dependendo de como distribuídos atividades. Em relação à inspeção do 

material, é necessário que ela seja realizada de forma efetiva e, conforme foi exposto pelos 

entrevistados, no momento do recebimento do produto. Percebe-se que nos órgãos onde há 

almoxarifado, como é o caso da UFRGS e do TRE-RS, o controle da entrega dos produtos é 

mais rigoroso e, portanto a possibilidade que realmente sejam entregues produtos com 

requisitos sustentáveis se fortalece. Nesse quesito, nota-se que é necessária a capacitação 

técnica dos servidores. 

 

Tabela 5 - Volume de compras (R$) 
ANO CELIC RECEITA 

FEDERAL 

(10ª Região Fiscal) 

UFRGS TRE-RS 

2012 R$ 723.033.254,00 R$ 6.914.311,65 R$ 84.481.914,27 R$ 25.515.680,83 

2013 R$ 586.388.242,00 R$ 58.702.707,91 R$ 259.152.196,54 R$ 21.231.901,25 

2014 R$ 445.384.979,00 R$ 11.640.433,53 R$ 166.214.128,97 R$ 41.240.721,54 

Fonte: Autoria própria, embasada pelos dados coletados na pesquisa. 
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Outro aspecto que pode ser levantado a partir da análise do quadro 2, é a alta 

variedade de materiais que são adquiridos por todos os órgãos. Isso implica em uma grande 

demanda por especificação desses produtos, e assim possivelmente é um fator que pode 

influenciar a implantação do processo. Conforme consta na Tabela 5, pode-se perceber que a 

CELIC tem maior volume de compras, utilizando como parâmetro os dados financeiros. 

Justamente, pela grande quantidade e variedade de aquisições é que se torna mais complexa a 

elaboração de novas proposições, que seria o caso das compras com critérios sustentáveis.  

Assim, tal fato contribui para a variedade de itens a serem adquiridos é um fator que 

pode influenciar a implantação, visto que em relação ao modelo de processo da Figura 2, a 

grande variedade pode interferir na adequada especificação, uma vez que serão muitos 

produtos diferentes a serem pesquisados no mercado e devidamente descritos. Conforme 

citado pela SRRF-10ªRF, o desconhecimento por parte dos servidores, pode ser uma 

dificuldade na especificação.  Sendo assim, conclui-se que a variedade de itens pode interferir 

no desenvolvimento da implantação do processo. 

Entretanto, no caso da CELIC, como já há uma sistemática de catalogação dos itens, 

pode ser realizada uma pesquisa de mercado aprofundada visando identificar a possibilidade 

de incluir critérios que promovam compras sustentáveis. Assim, esses quesitos já estariam 

memorizados e seria mais fácil de padroniza-los e replicá-los em diversas compras. Para isso, 

novamente é importante ter servidores capacitados com conhecimento a cerca do assunto, o 

que atualmente é citado pelo Coordenador A como uma dificuldade da CELIC, uma vez que a 

equipe não está devidamente preparada. 

Quadro 3 – Compras Sustentáveis 

 

QUESTÕES DE 

ANÁLISE 
CELIC SRRF – 10ª RF (S) UFRGS TRE-RS 

Implementação 

 

 

 

 

 

 

 

- Há previsão 

legal, no entanto 

o órgão ainda não 

fez sua 

implementação 

- Se deu a partir 

da exigência da 

legislação e 

Instruções 

Normativas 

emitidas pelo 

MPOG 

- Inserção de 

exigências no 

edital. 

- Principalmente a 

partir da exigência 

da lei, e seguindo 

resoluções do 

Conama e Ibama 

- Inserção de 

exigências no 

edital. 

- Instituição de 

modo geral tem 

adotado medidas 

para preservação do 

meio-ambiente; 

 

- Unidade 

solicitante insere os 

critérios de 

sustentabilidade, 

porque é tem mais 

conhecimento 

técnico sobre o 

assunto. 
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Dificuldades 

encontradas na 

implantação 

- Legislação 

estadual 

imprecisa e difícil 

de ser aplicada; 

- Valor mais 

elevado para 

produtos 

sustentáveis 

- Preço é 

apontado como 

principal 

dificuldade 

- Desconhecimen-

to por parte dos 

servidores na hora 

da especificação. 

- Adaptação dos 

fornecedores; 

- Preço 

- Um pouco de 

resistência interna 

para adquirir 

produtos mais 

caros, mas que 

diminuam impactos 

ambientais 

- Adaptação do 

mercado; 

Soluções para 

as dificuldades 

- - O próprio 

mercado já tem 

feito melhorias e 

vem se 

desenvolvendo 

- Mercado está se 

adaptando as 

exigências, que 

também são as 

mesmas de outras 

empresas e dos 

próprios 

consumidores 

- Algumas vezes, é 

feita uma dosagem, 

para equilibrar os 

princípios da 

economicidade com 

critérios 

sustentáveis 

- Mercado tende a 

se adaptar às 

exigências 

Verificação de 

fornecedores 

- - Principalmente 

exigência de 

certificados e selo 

emitidos pelos 

órgãos 

competentes 

- Análise do 

catálogo de 

especificação do 

produto; 

- Em alguns casos, 

pode haver análise 

mais genérica por 

parte dos usuários; 

- Análise técnica, 

com emissão de 

laudos. 

- Na própria 

licitação, quando se 

tratar de documento 

comprobatório; 

- Na utilização do 

material ou serviço. 

Impactos para 

a organização 

- Acredita-se que 

o Estado tem 

papel 

fundamental na 

mudança dos 

fluxos de 

materiais 

Apesar de haver 

uma resistência 

inicial por parte 

dos envolvidos, 

acredita-se que 

pode ser muito 

positivo para a 

organização. 

- Acredita-se que, 

como a 

Universidade é uma 

Instituição 

Educacional, é 

muito importante  

- Redução dos 

custos no longo 

prazo 

(S) Órgãos que realizam compras públicas sustentáveis 

Fonte: Autoria própria, embasada pelos dados coletados na pesquisa. 

 

A partir do Quadro 3, percebe-se, ainda, que a implantação de compras públicas 

sustentáveis, em todos os órgãos, se deu por conta de exigências da legislação. A partir de 

determinações legais é possível exigir que sejam adotadas práticas ajustadas às 

particularidades de cada, ou ainda, elas podem esclarecer alguns quesitos necessários para a 
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especificação dos produtos, impactando, assim, na atividade essencial do processo de 

compras. Sendo assim, a legislação é um fator que pode influenciar diretamente a 

implantação, uma vez que pode implicar que os órgãos iniciem ações de compras públicas 

sustentáveis. 

Como principal ponto evidenciado pelos órgãos no processo de compras está a 

inserção de exigências relacionadas à sustentabilidade na especificação do produto, antes da 

fase de compra. Já entre as dificuldades, todos os órgãos, inclusive a CELIC, citaram a o 

preço dos produtos serem mais elevados e do mercado não estar totalmente pronto para 

receber esse tipo de exigência, conforme relatado pelo Coordenador C, da UFRGS. 

Entretanto, acredita-se que aos poucos o mercado irá se adaptar. Sendo assim, pode-se elencar 

também os aspectos mercadológicos fator que pode influenciar a implantação do processo. 

De acordo com o Coordenador A, da CELIC, esse é um aspecto que dificulta a implantação 

do processo, principalmente porque os gestores nos órgãos públicos estão muito adaptados a 

adquirir bens primando o menor preço, que é uma exigência legal, questão que também foi 

apontada pelo Coordenador C, da UFRGS. 

Dessa forma, podemos perceber que os aspectos mercadológicos podem influenciar na 

decisão do órgão em adquirir ou não produtos sustentáveis, uma vez que normalmente são 

produtos mais caros e impactam na previsão orçamentária do órgão. Foi apontado pelos 

Coordenadores que o mercado vem se adaptando e disponibilizando mais opções de compras 

com esses quesitos. Além disso, para solucionar esse ponto, a UFRGS, por exemplo, tem 

adquirido metade do material com requisitos sustentáveis e a outra metade não; situação essa 

que poderia ser adotada na CELIC, principalmente na fase de implantação. 

 Portanto, os fatores identificados que podem influenciar na implantação do processo 

de compras sustentáveis, são a organização administrativa, a logística, a variedade de itens, a 

legislação e os aspectos mercadológicos. Além disso, foi possível verificar que o 

conhecimento técnico é um quesito bastante importante na implantação do processo, visto 

que, se os servidores não forem capacitados, algumas atividades do processo podem não ser 

devidamente cumpridas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por meio da elaboração do presente trabalho, pode-se identificar possíveis fatores que 

influenciam a implantação o processo de compras sustentáveis em órgãos públicos. Tal 

identificação se deu a partir do levantamento de dados que culminou na descrição do 

ambiente de implantação, e posterior elaboração de um modelo genérico de processo de 

compras sustentáveis, verificando as principais atividades a partir do comparativo dos órgãos 

estudados. E por fim, foram identificadas e verificadas as influências dos fatores na 

implantação do processo. 

Entre os órgãos analisados, percebeu-se que a CELIC é o órgão que realiza o maior 

volume financeiro de compras. Entretanto, independentemente do tamanho e capacidade do 

órgão, o processo de compras públicas, de modo geral, acontece da mesma maneira, conforme 

exposto no presente trabalho. Pode-se inferir que esse modelo genérico identificado além ser 

utilizado para a CELIC, pode se adequado também para outros órgãos públicos, pois a 

legislação base para o processo de compras nos órgãos públicos é semelhante.   

No caso do TRE-RS, especificamente, notou-se que a implantação de compras 

sustentáveis é facilitada, uma vez que a instituição como um todo vem se preocupando em 

promover práticas sustentáveis. Acredita-se que quando há uma cultura mais 

institucionalizada a cerca do assunto, as chances dessa política pública alcançar resultados 

positivos são maiores, pois deixa de ser apenas um setor tentando cumprir a lei, e passa a ser a 

instituição como um todo agindo concretamente. Porém, essa não é uma tarefa fácil no caso 

da Administração Publica Estadual, pois não se trata de um órgão único, mas de uma estrutura 

que compreende todos os órgãos do Estado. 

Foram constatados como fatores de implantação: a organização administrativa, a 

logística, variedade de itens adquiridos, a legislação e os aspectos mercadológicos. Dessa 

forma, conclui-se o que presente trabalho atingiu seu objetivo principal, de analisar a 

implantação de compras públicas sustentáveis para aplicação através da identificação de 

fatores que influenciam na implantação do processo no Poder Executivo do Estado do Rio 

Grande do Sul. Sendo que o ponto chave identificado para implantação do processo é a 

especificação, a qual requer conhecimento técnico. Dessa forma, torna-se necessário que os 

servidores estejam devidamente capacitados. 

Cabe salientar que todos os órgãos veem a implantação de compras públicas 

sustentáveis como algo positivo; seja para servir de exemplo, promovendo a mudança na 
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sociedade; seja na redução dos seus custos ao longo prazo. Essa visão contribui para que haja 

um aumento nas compras com requisitos sustentáveis.  Além disso, a CELIC demonstrou 

interesse em conhecer como outros órgãos vinham praticando esse tipo compra. Sendo assim, 

acredita-se que o conhecimento do processo de compras sustentáveis é de suma importância 

para melhor execução dessas práticas. Além disso, o presente trabalho contribui para que se 

proponha um debate a cerca do assunto. Afinal, essas práticas, além de garantirem um futuro 

mais sustentável podem trazer resultados significativos nas despesas do Estado.  

Dentre as limitações da presente pesquisa, deve-se referir à questão do número 

reduzido de órgãos analisados; havendo assim a possibilidade de novos estudos, uma vez que 

poderiam ser aprofundadas as informações do presente trabalho, por meio de estudo em 

outros órgãos públicos, propiciando uma pesquisa mais abrangente. Um dos assuntos 

propostos é a análise de fatores críticos do processo de compras públicas sustentáveis, ou seja, 

verificar quais fatores elencados no presente estudo tem maior influência no processo de 

compras. Além disso, podem ser realizados também estudos sobre resultados da implantação 

desse processo na CELIC; podendo, dessa forma, validar a real influência dos fatores na 

implantação. 
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APÊNDICE A – Entrevista para CELIC 

 

A entrevista busca identificar a estrutura da CELIC, as principais atividades 

desenvolvidas pelo órgão, e as dificuldades para implantação de compras públicas 

sustentáveis. 

 

1) Como se dá o processo de compras no órgão? Explique o passo a passo desde a geração 

de demanda pelo produto até a estocagem final. 

2) Como é a estrutura administrativa do CELIC? 

3) Quais são os critérios utilizados para realização das compras? 

4) Qual a quantidade de materiais/bens/móveis é adquirida mensalmente? 

5) Quais são os materiais mais comprados pelo setor? 

6) Por que até o momento não foram implantadas práticas de compras públicas sustentáveis 

na CELIC? Quais são as principais barreiras? 

7) Quais impactos você acredita que as compras sustentáveis poderiam trazer para o Estado? 
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APÊNDICE B – Entrevista para os demais órgãos públicos 

 

 

A entrevista inicia questionando aspectos gerais do órgão, especialmente em relação à 

atividade de compras, visando embasar estudo sobre estruturas e processos. 

 

1) Como se dá o processo de compras no órgão? Explique o passo a passo desde a geração 

de demanda pelo produto até a estocagem final. 

2) Do que é composta a estrutura administrativa do setor de compras? (número de 

computadores, principais setores e número de servidores hierarquia administrativa) 

3) Qual o volume em reais gastos pela organização por ano (últimos três anos)? 

4) Quais são os materiais mais comprados pelo setor? 

 

Conforme redação dada pela Lei nº 12.349/2010, que complementa a Lei nº 8.666/1993, 

foi acrescentado como finalidade da licitação a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável.  

 

5) A partir de 2010, o setor tem adotado políticas de aquisição de produtos que agridam 

menos o meio-ambiente? (   ) Sim   (   ) Não 

 

Se sim, continue respondendo as questões a seguir: 

 

6) De que forma foram implantados os critérios de sustentabilidade nas compras?  

7) Quais as principais dificuldades encontradas na implementação das práticas de compras 

públicas sustentáveis? 

8) Quais as soluções encontradas para essas dificuldades? 

9) De que forma, é feita a inspeção para verificar se os fornecedores realmente cumprem as 

obrigações sustentáveis? 

10) Acredita que a realização de compras públicas sustentáveis trouxe impactos (positivos ou 

negativos) para a organização como um todo?  


