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O gestor público deve buscar o equilíbrio entre os três princípios 

norteadores da licitação pública: sustentabilidade, economicidade e competitividade. 

 

 

Fonte:  Manual Implementando Licitações Sustentáveis na Administração Pública Federal. PARTE II, Marcos Bliacheris. 
Cadernos da Consultoria-Geral da União 

(..) faz-se necessário o equilíbrio, não podendo a Administração se descuidar da 
competitividade e economicidade, buscando, sempre que possível o equilíbrio 
destas com a redução de impacto ambiental e benefícios sociais desejados. 

A melhor proposta não é simplesmente a de menor preço, mas é aquela que melhor 
atende ao interesse público, considerando-se inclusive seus aspectos ambientais. 
(Fonte: Manual Implementando Licitações Sustentáveis na Administração Pública 
Federal. PARTE II, Marcos Bliacheris. Cadernos da Consultoria-Geral da União) 
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É o que se chama de “melhor preço”, que será proposta de menor preço que 

atende as especificações com critérios de sustentabilidade (conforme o 2º passo). A ideia do 

melhor preço foi positivada no art. 23, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021. Esse dispositivo orienta 

que “O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores 

praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e 

as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as 

peculiaridades do local de execução do objeto”. Complementa dizendo ainda que, no processo 

licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, 

o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos 

parâmetros previstos na lei, adotados de forma combinada ou não. 

Tem-se então o equilíbrio entre a economicidade e a redução do impacto 

ambiental. 

Quanto ao equilíbrio entre a competitividade e a redução do impacto 

ambiental, de maneira geral é reconhecido que, caso existam três fornecedores diferentes, a 

competitividade está preservada. 

Entretanto, a sustentabilidade pode, de modo justificado, se sobrepor aos 

outros princípios, tanto a economicidade, quanto a competitividade. Ressalte-se que, nesses 

casos, a justificativa do gestor é necessária. Ele pode, por exemplo, optar por um produto 

mais caro do que o similar, fazendo disso parte de uma medida de gestão mais ampla, que, no 

final, reduz o custo em outros produtos ou até no próprio produto em tese mais caro, em 

razão da economia gerada. 

Nesse ponto, vale citar mais uma vez a Lei nº 14.133, de 2021, que, ao dispor 

sobre os critérios de julgamento, determina que “O julgamento por menor preço ou maior 

desconto e, quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a 

Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de 

licitação” (art. 34). Logo em seguida a lei explica que “Os custos indiretos, relacionados com 

as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do 

objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser 

considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, 

conforme disposto em regulamento” (§1º do art. 34). 
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A compra de um produto mais caro pode ainda, por exemplo, estar 

relacionada com o objetivo de fomento a novos mercados para produtos sustentáveis, 

fomento esse necessário à Administração em ações ligadas à sustentabilidade ou outras ações 

igualmente relevantes. É o uso das contratações públicas como instrumento de viabilização 

de políticas públicas. 

Observados os passos anteriormente citados, é fundamental que o gestor 

público não descuide da sustentabilidade na execução dos contratos, do início ao fim de cada 

contratação, seja para aquisição de bens, prestação de serviços ou realização de obras 

públicas.  

Vamos refletir: podemos considerar sustentável uma aquisição de papéis 

que estabeleça critérios sustentáveis na descrição do objeto, mas que o servidor responsável 

pela conferência do produto seja negligente? E se tudo funcionar bem no almoxarifado, o 

servidor atestar que os papéis entregues atendem os requisitos de sustentabilidade previstos 

no edital, mas houver desperdício no uso dos papéis por parte dos servidores da entidade ou 

órgão público? Podemos considerar que estamos diante de uma contratação sustentável? 

A resposta correta é não. Por quê? Porque a sustentabilidade deve perpassar 

todos os passos da contratação: do início (planejamento), ao fim (uso, consumo, fiscalização 

e  destinação ambientalmente adequada), e estes momentos não são estanques; eles estão 

interligados.  
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Alerta sobre recebimento do objeto, seja ele produto, serviço ou obra: 

É fundamental que a área responsável verifique, no momento do recebimento 

efetivo do objeto contratado, se ele cumpre todos os requisitos de 

sustentabilidade exigidos no Edital. 

A fiscalização é a atuação da Administração Pública, mais especificamente 

do fiscal do contrato, que visa a verificação do adequado cumprimento das obrigações pela 

empresa contratada. Trata-se de um poder dever imposto pelo art. 58, III, da Lei nº 8.666, de 

1993 e art. 104, III, da Lei nº 14.133, de 2021. 

A fiscalização deve ser proativa e fazer um acompanhamento 

pormenorizado do contrato, informando ao gestor sobre a sua fiel execução ou sobre 

eventuais irregularidades detectadas.  

A fiscalização é um passo obrigatório em qualquer contratação pública.  

Na contratação pública sustentável, além de obrigatório, é também 

fundamental.  

Na prática, não existe outro meio para aferir se a empresa contratada está 

observando fielmente todas as especificações do objeto e cumprindo cada uma das cláusulas 

contratuais que contemplem os requisitos de sustentabilidade previamente exigidos no edital, 

seja no termo de referência/projeto básico, como especificação técnica do produto ou serviço, 

ou no contrato, como obrigação da contratada.  

Nessa linha, desde o planejamento da contratação, deve-se dar preferência 

a critérios de sustentabilidade que sejam mais facilmente verificáveis, ou seja, passíveis de 

comprovar o seu cumprimento. Um dos principais meios para essa comprovação é a 

fiscalização contratual. 

Finalmente, a gestão dos resíduos decorrentes da contratação pública 

também deve ser considerada desde a fase de planejamento, em atenção à Lei nº 12.305, 

2010, e normas específicas.  

Caso seja detectada alguma irregularidade pelo fiscal do contrato, a empresa 

contratada deverá ser notificada para regularização da execução contratual, que, no caso, 
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corresponde à observância dos requisitos de sustentabilidade, sob pena de abertura de 

procedimento administrativo punitivo, na forma da lei. 

  


