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1. APRESENTAÇÃO

Com o advento da Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações, 

eleva-se o desenvolvimento nacional sustentável à alçada de princípio, que 

deve ser respeitado nas contratações públicas (art. 5º). Apesar de não ser 

novidade, já que as licitações sustentáveis já vinham sendo realizadas e a 

sua observância era de caráter obrigatório pela Administração Pública, com 

o advento da nova lei, reforçou-se a importância de atender às normas de 

proteção ambiental aplicáveis ao tema.

Reconhece-se, nesse contexto, que é de interesse público a garantia 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo um dever 

constitucional do Poder Público e de toda a coletivida de defendê-lo e 

preservá-lo para futuras gerações, nos termos do art. 225 da Constituição 

Federal.

Em relação ao Estado do Amapá, não poderia ser diferente. O Estado, 

que é considerado o mais preservado do país e que possui um programa 

próprio de estímulo à preservação ambiental, o Tesouro Verde, não pode se 

furtar de garantir, por meio de suas contratações, a preservação ambiental.

Portanto, não pode o gestor público amapaense se furtar de 

apresentar, na escolha da solução mais vantajosa à Administração, aquela 

que atenda ao fornecimento do objeto licitatório conferindo maior nível de 

preservação ambiental, dentre as inúmeras soluções possíveis. E é 

exatamente com o objetivo de direcionar esse processo que o presente 

manual se apresenta.

Resta cristalino, pois, que a tarefa de realizar o planejamento de 

contratações e construir os respectivos instrumentos do certame a partir de 

diretrizes sustentáveis apresentadas neste manual são de incumbência do 

órgão ou entidade da Administração Pública Estadual. Esse requisito deverá 

ser demonstrado na justificativa da contratação pública.
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2. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

As contratações públicas sustentáveis conferem o poder estatal de 

reorganizar a economia com novos paradigmas. Esses paradigmas, além 

de garantirem benefícios à atual geração, preocupa-se em preservar o meio 

ambiente e os recursos naturais para gerações futuras, uma vez que estes 

são imprescindíveis para a vida humana digna.

Nessa perspectiva, é imperioso observar o que se configura como 

consumo sustentável, que se caracteriza como a melhor proposta para a 

Administração não apenas decorrente da análise do critério preço, mas ao 

custo como um todo, inclusive os referentes às externalidades produzidas, 

que impactarão o contexto em que a sociedade vive. A preservação dos 

recursos naturais e da biodiversidade nacional, consideradas bens públicos, 

não pode considerada à revelia de critérios de sustentabilidade e de uso 

racional, sendo um elemento a se considerar na etapa de planejamento das 

contratações.

A Central de Licitações e Contratos do Estado do Amapá (CLC), institu-

ída pela Lei Complementar nº 0089, de 1º de julho de 2015, para centrali-

zar as contratações públicas e, assim, por meio da economia de escala, con-

ferir economicidade às contratações estaduais, não pode ignorar este fato. 

E, apesar da importância da CLC no âmbito das contratações estaduais, 

com a adesão da quase a totalidade dos demais órgãos, importante frisar 

que continua sob a responsabilidade dos órgãos e entidades a consolidação 

de suas necessidades e a construção da solução mais vantajosa à demanda, 

devidamente justificada, que devem ser apresentadas nos estudos técnicos 

preliminares. Dessa forma, a CLC não possui total controle sobre o processo 

licitatório, mas tão somente sobre a fase que lhe compete, sendo imprescin-

dível que os órgãos estaduais observem as regras de sustentabilidade apli-

cáveis aos objetos demandados.
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1 Que traz melhoria do bem-estar humano e da igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz 
significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica.
2 Conceito de economia Verde (2014) In: Quadro Referencial para a Economia Verde no Brasil - Editora Vitae 
Civilis – Cidadania e Sustentabilidade.
<http://vitaecivilis.org/economiaverde/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=387&Itemid=8
6>.

1A Economia Verde , que apresenta uma “melhoria do bem-estar 

humano e da equidade social, ao mesmo tempo que gera valor para a natu-

reza, reduzindo significativamente os impactos e riscos sociais e ambientais 
2e a demanda sobre recursos escassos do ecossistema e da sociedade” , urge 

como macro cenário no qual está incrustada a Administração Pública, 

devendo ser respeitada. Além disso, deve ser devidamente referenciada nas 

análises realizadas na fase de planejamento das contratações públicas, não 

mais se concebendo como um elemento ignorado pelo gestor.

Assim, a licitação, que visa assegurar a livre concorrência e obter o 

melhor produto ou serviço a partir da contratação da proposta mais vantajo-

sa, também deve se preocupar com o impacto causado ao meio ambiente e 

à sociedade, promovendo formas de satisfação de suas necessidades asso-

ciadas à manutenção das condições de vida para gerações futuras.

O menor custo social, associado ao menor custo ambiental, deve ser 

considerado pelo gestor público na solução dos problemas, de modo a evi-

denciar que a proposta mais vantajosa seja, de fato, aquela que atende não 

só às preferíveis condições de economicidade, mas também às condições de 

satisfação do interesse público e da preservação ambiental.

É exatamente no trígono – desenvolvimento social, econômico e ambi-

ental - que se insere o conceito de desenvolvimento sustentável. A Organiza-

ção das Nações Unidas, nesse sentido, traça, também, como desenvolvi-

mento sustentável aquele que não esgota os recursos para o futuro e que 

garante a capacidade de atender às necessidades de futuras gerações. 
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3 4ICLEI  (2015)  evidencia que “comprar de maneira sustentável envolve um 

olhar além das necessidades de curto prazo, considerando os impactos de 

longo prazo”.

Objetivos de contratações sustentáveis

Fonte: ICLEI (2015).

5A ONG WWF , uma das mais prestigiadas organizações do terceiro 

setor que atuam internacionalmente na defesa do meio ambiente, propõe 

uma mudança de atuação dos atores sociais, partindo de uma atuação que 

não considerao desenvolvimento sustentável como problema próprio da 

sociedade, passando a uma postura de redução de impactos, indo além das 

leis e normas exigidas, até se alcançar o cenário ideal, quase utópico, de 

impacto zero. Seria a partir do qual se poderia criar uma rede de impacto 

positivo com soluções que atendam aos problemas mundiais.

3 Associação de Governos Locais de inúmeros países para fins de promover o desenvolvimento local e 
regional.
4 ICLEI. (2015). Manual Procura + Um Guia para implementação de compras públicas sustentáveis. 3a ed. 
São Paulo, 2015.
5  WWF (2021) .  Sus ten tab i l idade,  da teor ia  à  prá t i ca .  Por ta l  WWF.  D i spon íve l  em: 
https://www.wwf.org.br/participe/porque_participar/sustentabilidade/.
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Agenda de transformação voltada ao 

desenvolvimento sustentável

Fonte: WWF (2021).

Ocorre que, no âmbito de atuação da Administração Pública, o princí-

pio da legalidade implica na atuação administrativa conforme os ditames da 

lei. Nesse sentido, no Brasil, desde o advento da Lei nº 12.349/2010, que 

alterou a antiga Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), foi introduzida a expres-

são desenvolvimento nacional sustentável ao seu art. 3º, caracterizando a 

licitação sustentável como caminho cogente. A Nova Lei de Licitações (Lei nº 

14.133/21) manteve este paradigma, apresentando como princípio do 

direito administrativo aplicável às contratações públicas a garantia do 

desenvolvimento nacional.

Assim, a defesa do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável não se apresentam como faculdades do gestor, mas 

como verdadeiros deveres legais. Os desafios, nesse diapasão, são inúme-

ros, e os critérios adotados para alcançar contratações sustentáveis estão 

respaldados pela lei, não configurando, pois, direcionamento de licitação.

 

Os critérios de sustentabilidade a serem elencados nos projetos bási-

cos, projetos executivos e termos de referência conferem a todos os setores 

Não é problema

Transformação

Reduzindo impacto

Impacto zero

Rede de impacto
positivo

Filantropia a fim de compensa o impacto.
Ir além das leis e normas exigidas.

Transformação

Incorpora na estratégia da empresa.

Vendendo soluções para os problemas mundiais.
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das instituições públicas a responsabilidade por especificá-los objetivamen-

te. Devem ser considerados a partir de uma análise acurada de todos os 

aspectos que envolvem a contratação, inclusive dos impactos da utilização 

do objeto e de seu descarte.

Sobre o tema, o Guia de Compras Públicas Sustentáveis da Fundação 

Getúlio Vargas (2006) aponta três fatores fundamentais para a contratação: 

avaliação da real necessidade da aquisição pretendida; decisão de conside-

rar as circunstâncias sob as quais o produto foi gerado, inclusive os materiais 

de produção, as condições de transporte, entre outros; e realização de avali-

ação em relação ao futuro, ou seja, como o produto pretendido se compor-

tará durante sua fase útil e após sua disposição final, em seu ciclo de vida 

completo.

Nesse sentido, as cláusulas contratuais não devem se limitam a prever 

a garantia da oferta do objeto à Administração, encerrando, nesse momen-

to, a relação contratual. Esta se perpetua, indo além da finalização do forne-

cimento do objeto propriamente dito, alcançando o seu descarte, que não 

poderá promover maiores impactos ambientais prejudicais à sociedade.

Ciclo “Planejar, Fazer, Controlar, Agir”

6Fonte: Brasil (2016).
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PREÇO

6 Brasil (2016). Manual de licitações sustentáveis da Justiça Federal da 3ª Região. São Paulo (SP): Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região.
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7Constata-se que a pegada ecológica  e a redução de custos ambienta-

is configuram elementos na formação de preços que os encarecem, muitas 

vezes, tornando-os mais altos que os corriqueiramente praticados no merca-

do. Essa situação é perceptível, também, no mercado privado, no qual as 

empresas que possuem maior responsabilidade ambiental oferecem bens e 

serviços mais caros, exatamente por utilizarem tecnologias mais modernas e 

que consideram o fator do pós-uso na formação do seu custo global. 

Caso fosse considerado apenas o critério de julgamento obtido a par-

tir do menor preço, nem sempre se garantiria a contratação mais barata 

quando esta fosse encarada no longo prazo. Isso, pois os custos de repara-

ção não estariam sendo considerados. Ao considerar os efeitos mais longín-

quos, produtos que, inicialmente, não eram os mais baratos, poderiam redu-

zir custos de reparação e externalidades negativas causadas por concorren-

tes sem a preocupação ambiental adequada. 

Este fator deve ser levado em conta pela Administração Pública quan-

do da realização das contratações públicas. Por meio dessa compreensão, 

eleva-se o patamar de menor preço para o de melhor preço, mudança 

defendida pela doutrina pátria e pelo Tribunal de Contas da União.

Inclusive, na União Europeia, por meio das novas diretivas da União 

Monetária, instituídas em 2014, aponta-se que os custos enfrentados pelo 

setor público devem compor aqueles relacionados à aquisição, ao uso, à 

manutenção, ao fim do ciclo de vida e às externalidades ambientais ligadas 

ao produto, serviço ou obra durante seu ciclo de vida. Percebe-se, pois, que 

a mudança de paradigma não ocorreu apenas no Brasil, mas em nível inter-

nacional.

7 Metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre 
os recursos naturais.
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Questionamentos como “é mais sustentável por ser reciclável ou mais 

durável?”, “como escolher quando não se tem como avaliar o ciclo de vida 

do produto?” e “a solução vai causar efeitos negativos no longo prazo?” 

devem ser enfrentados na fase de planejamento (fase interna da licitação) e 

devidamente demonstrados nos estudos técnicos preliminares, facilitando a 

tomada de decisão pelo gestor público.

Assim, é de responsabilidade do agente público ter consciência de seu 
8papel, que, segundo Brasil (2014) , envolve ser “guardião da causa e da 

coisa pública, cujo trabalho, em prol do bem comum, traz o sentido de servir, 

atender, cuidar e proteger, sem jamais perder de vista, em suas atividades e 

decisões, que tudo o que é público pertence a todos os cidadãos, pertence a 

toda coletividade”.

E, em um cenário em que, segundo ICLEI (2015), as compras públicas 

representam, em média, de 18% (em países da OCDE) a 30% do PIB nacio-

nal (em países em desenvolvimento), traduz-se que as contratações realiza-

das pelo ente estatal compõem importantes mecanismos de mudança de 

padrões de consumo e de produção. Não é diferente no Brasil, em que as 

compras públicas representam aproximadamente 21,5% do Produto Interno 

Bruto nacional. Há, portanto, um potencial relevante do poder público, dian-

te de seu grande poder de compra, de atuar como agente de transformação 

rumo ao consumo sustentável.

Nessa direção, uma política de compra pública sustentável pode aju-

dar a estabelecer uma comunicação entre usuários ou administradores de 

produtos, serviços e obras e compradores, de modo a assegurar que as 

necessidades sejam alcançadas de maneira sustentável. Assim, ICLEI (2015) 

afirma que o novo paradigma serve a sinalizar compromisso dos mais altos 

níveis de uma organização; oferece uma abordagem consistente que será 

8 Brasil (2014). Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho/Brasil. Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho. 2ª. ed. revisada, atualizada e ampliada.
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apreciada por compradores, usuários e fornecedores; integra compra públi-

ca sustentável a outras prioridades e políticas locais; desenha programas de 

treinamento e procedimentos padrão de licitação; e assegura que as contra-

tações sejam monitoradas regularmente e aperfeiçoadas continuamente.

Os benefícios esperados são: ajudar a mitigar os efeitos das mudan-

ças climáticas, usar os recursos de modo sustentável e racional, reduzir cus-

tos no longo prazo, conferir benefícios e conquistas sociais, transformar o 

mercado para padrões de consumo ambientalmente mais coerentes, esti-

mular a construção de reputação e incentivar a responsabilidade fiscalizató-

ria da sociedade, reduzir riscos e externalidades negativas, e promover ino-

vação e desenvolvimento econômico, social e ambiental.

No entanto, é preciso que haja engajamento de todos neste processo, 

baseado no ciclo de gestão do “Planejar, Fazer, Controlar, Agir”. Trata-se de 

um processo cíclico e de constante reformulação, que exige constante análi-

se crítica para que erros passados não se perpetuem.

Ciclo “Planejar, Fazer, Controlar, Agir”

Fonte: ICLEI(2015).
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A construção do presente manual se propõe a auxiliar na identificação 

de critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações públicas. Consi-

dera-se, ainda, que não estão esgotadas as possibilidades de quesitos a 

serem considerados quando da escolha da opção mais vantajosa, que 

requerem análise pormenorizada e relacionada ao objeto propriamente 

dito quando da realização da etapa de planejamento da contratação públi-

ca.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

· Constituição Federal: art. 170, VI; art. 225, caput e IV.

· Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA).

· Lei nº 8.666/93: art. 12.

· Lei nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações): art. 5º; art. 11, IV; art. 

144.

· Lei nº 10.257/01: art. 2º, VIII.

.  Lei nº 12.187/09 (Política Nacional sobre Mudança de Clima – 

PNMC).

· Lei nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos): art. 7º, XI.

· Lei nº 12.349/10.

· Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação).

· Decreto nº 2.783/98: proibição de aquisição de substâncias que 

destroem a camada de ozônio.

· Decreto nº 5.940/06: separação de resíduos recicláveis descarta-

dos pelos órgãos e entidades da Administração Pública.

· Decreto nº 7.404/10: logística reversa.

· Decreto nº 7.746/12: critérios e práticas para sustentabilidade nas 

contratações públicas.

· Constituição do Estado do Amapá: art. 310; art. 313, V; art. 318; 

art. 321.
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· Lei Complementar nº 005/94: Código de Proteção ao Meio Ambi-

ente do Estado do Amapá.

· Decreto Estadual nº 3.009/98: Código de Proteção ao Meio Ambi-

ente do Estado do Amapá.

· Decreto Estadual nº 2.894/18: Programa Tesouro Verde – art. 11.

· Instrução Normativa nº 01/10 do MPOG: cumprimento de requisi-

tos ambientais para certificação pelo Instituto Nacional de Metrolo-

gia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), emprego de produtos de 

limpeza e conservação em consonâncias às normas da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), obediência aos preceitos 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e atendimen-

to às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

sobre resíduos sólidos.

· Agenda 21: documento final da Conferência Rio-92, com estabele-

cimento de plano de ação para desenvolvimento sustentável.

· Termo de adesão do Brasil ao processo de Marrakesh (2007): pro-

moção de padrões sustentáveis de produção e consumo.

4. LOGÍSTICA REVERSA

Logística reversa compõe o instrumento de desenvolvimento econômi-

co e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos pro-

dutivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. A regulamen-

tação de sua aplicação se deu por meio do Decreto nº 7.404/2010.

Nesse sentido, devem ser instituídos programas de logística reserva 

em contratações que envolvam aquisição de pilhas e baterias, pneus, lâm-

padas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, óleos lubri-
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ficantes, seus resíduos e embalagens, bem como produtos eletroeletrônicos, 

sobretudo toners, impressoras e aparelhos de informática em geral.

5. DIRETRIZES

 

Nas licitações e contratações públicas realizadas pelos órgãos e enti-

dades da Administração Pública Estadual, serão observadas as seguintes 

diretrizes, que deverão ser cumpridas durante toda a contratação (desde o 

planejamento até a destinação final dos resíduos), a fim de garantir máxima 

eficácia à Política Ambiental adotada: 

· Dar preferência por produtos de baixo impacto ambiental e que 

reduzam, reutilizem, reciclem, tratem ou não gerem resíduos sóli-

dos, com disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

· Dar preferência a produtos reciclados e recicláveis e, para bens, 

serviços e obras, considerar critérios de consumo social e ambiental-

mente sustentáveis;

· Adquirir produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e aperfei-

çoáveis;

· Optar gradativamente por produtos mais sustentáveis, com estabe-

lecimento de metas crescentes de aquisição, observando-se a viabi-

lidade econômica e a oferta no mercado, segundo parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade;

· Adotar procedimentos racionais quando da tomada de decisão de 

consumo, observando-se a necessidade, oportunidade e economi-

cidade dos produtos a serem adquiridos;

· Estabelecer margem de preferência para produtos manufaturados e 

serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras;

· Dar preferência, nas aquisições e locações de imóveis, àqueles que 

atendam aos requisitos de sustentabilidade e acessibilidade, de 

forma a assegurar o direito de ir e vir das pessoas com deficiência e 
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com mobilidade reduzida;

· Observar as normas técnicas elaboradas pela ABNT para aferição 

da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resis-

tência e segurança dos materiais utilizados, desde que não frustre o 

caráter competitivo da licitação;

· Aferir a conformidade dos produtos, insumos e serviços com os 

requisitos de segurança e de qualidade, ou os regulamentos técni-

cos pertinentes em vigor expedidos pelo Inmetro, desde que obriga-

tórios segundo a jurisprudência do TCU, de forma a assegurar 

aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio ambienteou à 

proteção do consumidor e à concorrência justa;

· Instituir metas e novas tecnologias que contenham atributos de dura-

bilidade, eficiência energética, redução do uso de insumos, utiliza-

ção de fontes renováveis de energia diretrizes de sustentabilidade, 

entre outras;

· Contratar bens e os insumos de serviços que sejam compostos, sem-

pre que possível, no todo ou em parte, por material reciclável, reci-

clado, atóxico, biodegradável, conforme as normas da ABNT;

· Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Inmetro), desde que obrigatório segundo a jurisprudên-

cia do TCU, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambi-

ental em relação aos seus similares;

· Contratar bens e os insumos de serviços que não contenham subs-

tâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 

diretiva ROHS (Restrictionof Certain Hazardous Substances), tais 

como: mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenilospo-

libromados e éteres difenílicospolibromados; 

· Adquirir bens ou insumos de serviços que atendam, dentro dos crité-

rios de economicidade, à maximização da eficiência energética, 

conforme as normas legais em vigor;

· Privilegiar, sempre que a contratação envolver consumo de água, o 

uso de torneiras com temporizadores, o que diminui o consumo de 
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água potável, e de vasos sanitários dotados de duplo acionamento 

para sólidos e líquidos, reduzindo o consumo da água, mesmo de 

reuso;

· Adotar, sempre que a contratação envolver iluminação, sensores de 

presença e dimerização conforme incidência de luz solar, bem como 

garantir que o edifício atinja padrão de desempenho energético 

mínimo de 10% de eficiência;

· Computadorizar, sempre que a contratação envolver climatização, 

os condicionadores de ar, que deverão apresentar alta eficiência 

energética, com resfriamento à água, obtendo-se conforto térmico 

com redução de energia;

· Dar preferência, sempre que a contatação envolver a utilização de 

espaço físico próprio, a pinturas externas e internas na cor branca à 

base d'água com menor quantidade de Voláteis Orgânicos (VOC), 

com baixa absorção de calor para dentro do edifício, com sistema 

construtivo e de materiais e com divisórias de portas internas com 

certificação FSC – Forest Stewardship Council, atendendo às nor-

mas de utilização de madeiras da Certificação LEED Materiais com 

insumos reciclados utilizados na edificação e também na área per-

manente de reciclagem;

· Dar preferência a materiais regionais, reduzindo a emissão de dió-

xido de carbono com o transporte, devendo a infraestrutura da obra  

ter pavimentos livres com piso e forro contínuos, fechamento em 

divisórias e tomadas de piso e luminárias móveis, permitindo altera-

ções de layout das salas sem necessidade de reforma civil;

· Considerar a contratação com o fornecedor que oferecer a menor 

utilização de recursos naturais em seus processos produtivos, a 

menor presença de materiais perigosos ou tóxicos, a maior vida útil, 

a possibilidade de reutilização ou reciclagem e a geração de menor 

volume de resíduo;

· Disponibilizar plano de contratações anuais a partir de formaliza-

ção de demandas, sendo mantido à disposição do público em sítio 

oficial.
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6. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

Os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente 

definidos e veiculados como especificação técnica do objeto devem ser con-

siderados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual quan-

do da elaboração do seu planejamento de contratações anuais, bem como 

no momento de realização das fases de planejamento, de execução e de 

contratação:

6.1. AQUISIÇÃO DE BENS

· Comprovar os critérios de sustentabilidade no instrumento convo-

catório, podendo ser feito mediante certificação emitida por institui-

ção pública oficial ou instituição acreditada ou qualquer outro meio 

definido no instrumento convocatório;

· Dar preferência à aquisição de produtos constituídos, no todo ou 

em parte, por materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis;

· Dar preferência a produtos acondicionados em embalagens reci-

cladas ou recicláveis, preferencialmente papelão ou plástico à base 

de etanol de cana-de-açúcar;

6.1.1. Material de Expediente e de Gráca

· Observar, na aquisição de produtos oriundos de madeira, os critéri-

os de rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir 

de fontes de manejo sustentável;

· Considerar como produtos oriundos de madeira: papel reciclado 

ou branco, produtos de papel confeccionado em gráfica; envelopes 

reutilizáveis, confeccionados em papel reciclável; lápis produzido 

com madeira certificada ou com material reciclável.
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6.1.2. Material de Limpeza e Higiene

· Dar preferência aos materiais menos agressivos ao meio ambiente;

· Dar prioridade aos produtos concentrados para diluição no local;

· Adquirir sabão em barra e detergente em pó preferencialmente à 

base de coco ou isentos de fósforo e, se inexistentes no mercado, 

exigir a comprovação de teor que respeite o limite máximo de con-

centração de fósforo da Resolução CONAMA nº 359/05;

· Utilizar produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza 

com substâncias tensoativas biodegradáveis;

· Utilizar esponjas fabricadas com solvente à base de água;

· Observar, nas aquisições de produtos usados na limpeza e conser-

vação de ambientes, como álcool, água sanitária, detergentes, 

ceras, sabões, saponáceos, desinfetantes, inseticidas, os critérios de 

eficácia e segurança, comprovada por regularidade junto à 

ANVISA;

· Dar preferência à aquisição de produtos que possuam comerciali-

zação em refil;

6.1.3. Gêneros Alimentícios, Material de Copa e Cozinha

· Dar preferência, nas aquisições de café, açúcar, frutas, verduras e 

alimentos em geral, a produtos orgânicos (produzidos sem uso de 

adubos químicos, defensivos ou agrotóxicos), comprovado por 

meio do selo “Produto Orgânico Brasil” do Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade Orgânica;

· Adquirir, sempre que possível, copos e xícaras de material durável 

como vidro, cerâmica, ou aço escovado em substituição ao copo 

plástico descartável;

· Não utilizar de canudos de plástico;
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6.1.4. Máquinas e Aparelhos Consumidores de Energia

· Adquirir produtos que apresentem menor consumo e maior eficiên-

cia energética dentro de cada categoria, comprovada, se eletrodo-

méstico, pela Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

(ENCE), ou outro que a substitua;

· Optar pela aquisição de produtos que possuam ENCE de classe de 

maior eficiência, representada pela letra “A” sempre que haja núme-

ro suficiente de produtos e fabricantes nessa classe, representada 

por no mínimo 03 (três) fornecedores;

· Adquirir, nas compras de aparelhos eletrodomésticos que gerem 

ruído, como liquidificadores e aspiradores de pó, produtos que 

apresentem nível de potência sonora menor ou igual a 88 dB, com-

provado por selo ruído aposto ao produto e/ou à sua embalagem;

· Optar, preferencialmente, por lâmpadas LED;

· Observar, nas aquisições de bens de informática, como computa-

dores de mesa (desktops) e computadores portáteis (notebook, lap-

top e netbook) os critérios de segurança, compatibilidade eletro-

magnética e eficiência energética previstos na Portaria Inmetro nº 

170/12;

· Verificar que eletrodomésticos, equipamentos de informática e tele-

comunicações e demais produtos eletroeletrônicos não contenham 

certas substâncias nocivas ao meio ambiente, como mercúrio, chum-

bo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres dife-

nil-polibromados, em concentração acima da recomendada pela 

Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida 

como diretiva RoHS27 (Restriction of Certain Hazardous Substan-

ces);

· Dar preferência a soluções de informática do tipo computação em 

nuvem (cloud computing e thinclient);

· Observar, na destinação final de produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes, critérios de logística reversa.
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6.1.5. Cartuchos de Tinta e de Toner

· Exigir, nas compras de cartuchos de marca diferente do equipamen-

to a que se destinam, desempenho equivalente ao do original;

· Destinar cartuchos de tinta e de toner segundo critérios de logística 

reversa.

6.1.6. Pneus

· Exigir, na aquisição de pneus, como requisito prévio à assinatura do 

contrato ou a empenho, a regularidade do registro do fabricante ou 

importador no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencial-

mente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, 

comprovada mediante a apresentação do certificado de regulari-

dade emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-

sos Naturais Renováveis (Ibama), conforme Instrução Normativa 

Ibama Nº 06/2013;

· Destinar de cartuchos de tinta e de toner segundo critérios de logísti-

ca reversa.

6.1.7. Pilhas e Baterias 

· Exigir que pilhas e baterias contenham, no corpo do produto e/ou 

em sua embalagem, advertências quanto aos riscos à saúde huma-

na e ao meio ambiente; identificação do fabricante ou deste e do 

importador no caso de produtos importados; a simbologia indicati-

va da destinação adequada; e informação sobre a necessidade de, 

após seu uso, serem devolvidas aos revendedores ou à rede de 

assistência técnica autorizada;
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· Verificar se os teores de chumbo, cádmio e mercúrio estão em con-

formidade com os limites máximos estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 401/2008, comprovado pela regularidade do registro 

do fabricante ou importador no Cadastro Técnico Federal de Ativi-

dades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambi-

entais - CTF/APP, mediante apresentação do certificado de regulari-

dade emitido pelo Ibama;

· Destinar pilhas e baterias conforme critérios de logística reserva.

6.1.8. Mobiliário

· Sempre que possível, garantir que o mobiliário esteja em conformi-

dade com as normas técnicas da ABNT, comprovada pela apresen-

tação de relatório de ensaio emitido por laboratório detentor de 

Certificado de Acreditação concedido pelo Inmetro, com escopo de 

acreditação específico para ensaios mecânicos com base nas nor-

mas requeridas; salvo se devidamente justificado, em que o relató-

rio de ensaio deve vir acompanhado de documentação gráfica 

(desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessá-

ria e suficiente para perfeita identificação do modelo ou da linha 

contendo o modelo do produto;

· Observar, na aquisição de produtos oriundos de madeira, os critéri-

os de rastreabilidade e da origem dos insumos a partir de fontes de 

manejo sustentável;

· Dar preferência à aquisição de mobiliário ergonômico;

· Observar a conformidade de cadeiras e poltronas, exceto longari-

nas e poltronas de auditório, com a. NBR 13962:2006, e garantir 

que a espuma, quando existente, seja isenta de CFC e atenda à NBR 

9178:2003;

· Verificar se o mobiliário dos postos de trabalho atende aos requisi-

tos da norma regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE). A comprovação de atendimento deve ser feita por 

meio da apresentação, para linha e modelo, de laudo de ergono-
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mia emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissio-

nal com especialização em ergonomia devidamente habilitado 

para essa finalidade.

6.1.9. Veículos

· Sempre que possível, adquirir ou locar veículos leves de passageiros 

para uso oficial movidos exclusivamente com combustível renovável 

ou na forma da tecnologia “flex”; 

· Adquirir veículos que apresentem maior eficiência energética e 

menor consumo de combustível dentro de cada categoria, em con-

formidade com os requisitos constantes no Regulamento de Avalia-

ção da Conformidade para Veículos Leves de Passageiros e Comer-

ciais Leves. Para modelos das categorias subcompacto, compacto, 

médio e grande, a comprovação da conformidade com esses crité-

rios deve ser feita pela ENCE das classes de maior eficiência, repre-

sentadas pelas letras “A” ou “B”. Para as demais categorias previstas 

na Portaria Inmetro Nº 377, de 29 de setembro de 2011, alterada 

pela Portaria Inmetro Nº 522, de 31 de outubro de 2013, na ausên-

cia de classe de maior eficiência, podem ser aceitos veículos da 

classe representada pela letra “C”;

· Exigir que os veículos a serem adquiridos ou locados possuam nível 

de emissão de poluentes dentro dos limites do Programa de Contro-

le da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE). A 

comprovação da conformidade deve ser feita pela Escola Nacional 

de Ciências Estatísticas (ENCE) com a presença de, no mínimo, uma 

estrela;

· Determinar níveis máximos de emissão de dióxido de carbono e de 

outras substâncias, bem como de ruídos;

· Estabelecer níveis mínimos de eficiência de combustível e energia;

· Estabelecer exigência de desmonte e reciclagem no fim da vida útil;

· Propor veículos elétricos, híbridos ou de fontes alternativas de ener-
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gia sempre que possível;

· Evidenciar o ciclo do custo de vida, incluindo combustíveis e emis-

sões de gases;

· Prever a possibilidade de extensão de garantias para refletir progra-

mas exitosos de condução ecológica.

6.1.10. Vestuário 

· Utilizar, preferencialmente, na aquisição de uniformes ou outras 

vestimentas, produtos menos poluentes e agressivos ao meio ambi-

ente e que utilizem tecidos que tenham em sua composição fibras 

oriundas de material reciclável ou algodão orgânico.

6.1.11. Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos 

· Adquirir, preferencialmente, versões eletrônicas, sempre que dispo-

níveis. 

6.2. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

· Prever em plano próprio que serviços que produzam resíduos 

tenham plano de logística reversa que preveja o seu descarte;

· Prever e estimular, na definição das rotinas de execução das ativida-

des para contratação dos serviços terceirizados, período adequado 

para a orientação e ambientação dos trabalhadores à política de 

responsabilidade socioambiental do órgão durante toda a vigência 

do contrato;

· Realizar reserva de contratos para empresas que empregam funcio-

nários portadores de necessidades especiais.
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6.2.1. Serviços que envolvam a utilização de Mão de Obra

· Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança 

do trabalho;

· Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se 

fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizar o seu 

uso;

· Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambien-

tais (PPRA);

· Elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) com o objetivo de promover e preservar a 

saúde dos trabalhadores;

· Assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação de boas 

práticas sustentáveis a todos os trabalhadores em saúde e seguran-

ça no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária 

mínima de 2 (duas) horas mensais;

· Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos traba-

lhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilida-

de socioambiental do órgão;

· Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e 

durante a vigência contratual, sob pena de rescisão, a exigência de 

que a licitante não possua inscrição no cadastro de empregadores 

flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de 

escravo; e de não ter sido condenada, em nome próprio ou de seus 

dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça 

ou de gênero, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo e à liberda-

de sexual;

· Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e maté-

rias-primas de origem local.
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6.2.2. Serviços de Limpeza e Conservação

· Observar a não utilização de produtos que contenham substâncias 

agressivas à camada de ozônio na atmosfera;

· Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada e para 

garantir preservação dos recursos hídricos;

· Realizar programa interno de treinamento de seus empregados 

visando à adoção de práticas para redução de consumo de energia 

elétrica, de consumo de água, de redução de produção de resíduos 

sólidos e de coleta seletiva, observadas as normas ambientais 

vigentes;

· Proceder ao recolhimento dos resíduos recicláveis descartados, de 

forma seletiva, bem como de pilhas, baterias e lâmpadas, de acor-

do com o programa de coleta seletiva do órgão;

· Observar a destinação adequada dos resíduos gerados durante 

suas atividades, em consonância com o programa de coleta seletiva 

do órgão;

· Evitar o desperdício de embalagens e a geração de resíduos sem 

reaproveitamento;

· Operar sistema de gestão ambiental de serviços de limpeza e con-

servação, incluindo armazenamento e diluição de produtos quími-

cos;

· Dar preferência a fornecedores com experiência prévia que dete-

nham inclusão de aspectos sociais e ambientais na sua atuação;

· Usar produtos que não contenham substâncias ou solventes perigo-

sos;

· Exigir embalagens recicladas ou reutilizáveis sempre que possível;

· Dar preferência à diluição dos produtos no local para minimizar 

demandas de transporte e de embalagem;

· Reduzir o uso de embalagens ou produtos de limpeza descartáveis;

· Atribuir pontuação diferenciada às propostas que incluam progra-

ma de gestão de resíduos e reciclagem;
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· Usar produtos que atendam critérios de selos ecológicos;

· Conferir treinamento de equipes ecológicas de limpeza;

· Cumprir metas de redução de resíduos ou aumentar taxas de reci-

clagem.

6.2.3. Serviços de Alimentação, Restaurante e Buffet

· Oferecer opção de alimentação orgânica, comprovada pelo selo 

“Produto Orgânico Brasil”;

· Incluir cláusula sobre coleta seletiva, de acordo com a política socio-

ambiental do órgão, bem como sobre obrigação de proceder ao 

recolhimento do óleo usado, que deverá ser destinado à recicla-

gem, com a total proibição de que este seja despejado na rede de 

esgoto;

· Apresentar programa ou indicação de medidas visando reduzir o 

desperdício de insumos e a geração de resíduos sem reaproveita-

mento;

· Privilegiar o uso de produtos não descartáveis;

· Instituir o Programa “Adote um Copo”.

· Exigir experiência prévia com inclusão de atributos sociais e ambi-

entais em contratos de produção de alimentos ou serviços de ali-

mentação;

· Exigir registros e procedimentos de segurança alimentar;

· Utilizar, preferencialmente, embalagens provenientes de recicla-

gem ou fontes renováveis e que possam ser reutilizadas e recicladas 

após o uso;

· Disponibilizar água potável, meias porções e opções vegetarianas 

para celíacos e intolerantes à lactose;

· Escolher cafés, chás e açúcares que atendam às condições de pre-

ços e de comércio usualmente praticadas no mercado;
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· Indicar a necessidade de abordagem de redução de desperdício de 

comida e de embalagens;

· Exigir treinamento de equipes para promover práticas sustentáveis.

 

6.2.4. Serviços de Copa

· Recolher o óleo de cozinha e destiná-lo para reciclagem, com total 

proibição de que seja despejado na rede de esgoto;

· Realizar a coleta seletiva dos resíduo, promovendo destinação ade-

quada.

6.2.5. Serviços de Impressão e de Cópia

· Proceder à separação dos resíduos recicláveis descartados de forma 

seletiva, especialmente o papel;

· Observar, na destinação final de cartuchos e cilindros, o programa 

de logística reversa.

6.2.6. Serviços de Jardinagem

· Utilizar, preferencialmente, produtos e insumos de natureza orgâni-

ca, bem como utilizar defensivos contra pragas com menor potenci-

al de toxidade, equivalentes aos utilizados em jardinagem amado-

ra;

· Apresentar, sempre que houver necessidade da utilização de agro-

tóxicos e afins, o registro do produto no órgão responsável;

· Efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas 

dos agrotóxicos e afins utilizados, comprovando a destinação final 

ambientalmente adequada.
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6.2.7. Serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas

· Estar em conformidade com os requisitos de licenciamento, proce-

dimentos e práticas operacionais definidos na Resolução da Direto-

ria Colegiada da ANVISA – RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009, 

destacando-se as metodologias direcionadas para a redução do 

impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor e ao aplicador 

dos produtos;

· Aplicar produtos devidamente aprovados pela ANVISA; 

· Efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas 

dos produtos utilizados, promovendo sua destinação final ambien-

talmente adequada;

· Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessá-

rios para a execução de serviços e fiscalizar o seu uso.

6.2.8. Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipa-

mentos

· Utilizar peças e componentes de reposição certificadas pelo Inme-

tro, de acordo com a legislação vigente;

· Efetuar o descarte de peças e materiais em observância à política de 

responsabilidade socioambiental do órgão.

6.3. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

· Apresentar noção de sustentabilidade desde o estudo de viabilidade 

técnica, escolha do terreno, definição do programa de necessida-

des e concepção arquitetônica;

· Utilizar critérios e práticas de sustentabilidade nas construções não 

limitadas aos novos prédios, mas também na manutenção, refor-

ma, ampliação, adaptação e mudança na utilização dos prédios já 

existentes;

MANUAL PRÁTICO DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

34



· Elaborar as especificações e demais exigências do projeto básico ou 

executivo para contratação de obras e serviços de engenharia de 

forma a reduzir os resíduos gerados na construção, proporcionar 

economia na manutenção dos prédios, reduzir o consumo de ener-

gia e água, garantir os direitos constitucionais de acessibilidade aos 

portadores de deficiência, e utilizar tecnologias e materiais que 

reduzam o impacto ambiental;

· Excluir licitantes por violação de leis ou não pagamentos de impos-

tos e contribuições previdenciárias, sobretudo relacionadas à pre-

servação ambiental.

· Preferencialmente selecionar licitantes com sistema de gestão ambi-

ental, com uso de materiais e métodos de baixo impacto, design 

inclusivo e sistemas de energia renovável que tenham histórico de 

saúde e de segurança;

· Definir padrões mínimos de eficiência energética e hídrica na cons-

trução finalizada;

· Usar materiais e métodos de baixo impacto;

· Reduzir a produção de resíduos e geri-los ao final da realização da 

obra ou serviço de engenharia;

· Estabelecer critérios de gestão de barulho, transporte e canteiro de 

obras;

· Dar preferência aos licitantes com eficiência energética e hídrica 

melhor que o mínimo especificado;

· Incluir, para apreciação da proposta, o custo do ciclo de vida, mone-

tizando-o quando possível.

6.3.1. Concepção dos projetos e especicações das Obras e dos 

Serviços

· Elaborar as especificações e demais exigências do projeto básico ou 

executivo para contratação de obras e serviços de engenharia de 

forma a reduzir os resíduos gerados na construção, proporcionar 
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economia na manutenção dos prédios, reduzir o consumo de ener-

gia e água, garantir os direitos constitucionais de acessibilidade aos 

portadores de deficiência e utilizar tecnologias e materiais que redu-

zam o impacto ambiental;

· Optar por equipamentos que proporcionem melhor eficiência ener-

gética;

· Utilizar revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para 

reflexão dos raios solares, e consequente redução da carga térmica 

nestas superfícies, com o objetivo de melhorar o conforto ambiental 

e reduzir a necessidade de climatização. 

· Avaliar a opção de implantar cobertura verde;

· Empregar tintas à base de água, livre de compostos orgânicos volá-

teis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos 

ou derivados de petróleo;

· Utilizar outros materiais em substituição ao asbesto/amianto;

· Fixar critérios para projeto arquitetônico baseados nas definições da 

NBR 15.220 e que levem em consideração os melhores parâmetros, 

com base nas definições de zonas bioclimáticas estabelecidas na 

norma, de modo a evitar a insolação profunda e permitir a ilumina-

ção e ventilação naturais;

· Empregar soluções construtivas que garantam maior flexibilidade 

na edificação de modo a permitir fácil adaptação às mudanças de 

uso do ambiente ou do usuário, no decorrer do tempo, e evitar 

reformas que possam causar desperdício de material e grande 

impacto ambiental decorrente da produção de entulhos;

· Apresentar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil (PGRCC), de acordo com a Resolução 307, de 05 de julho de 

2002 do CONAMA. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento 

do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os resíduos 

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resí-

duos;

· Empregar formas pré-moldadas fabricadas em material que permi-

ta a reutilização;
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· Utilizar andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de 

material que permita a reutilização;

· Verificar a conformidade da madeira utilizada na edificação ou no 

canteiro de obras e, se madeira de origem nativa não certificada, 

comprovar a sua procedência legal mediante apresentação, pelo 

fornecedor, da Autorização de Transporte DOF (Documento de 

Origem Florestal) expedido pelo Ibama ou Guia Florestal (GF) emi-

tida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

· Empregar materiais e equipamentos que atendam a critérios de 

sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de 

modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto 

ambiental;

· Utilizar revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes 

internos, de fácil limpeza e que favoreçam o conforto térmico e acús-

tico das edificações;

· Empregar pisos externos que favoreçam a infiltração das águas da 

chuva no solo, de forma a não sobrecarregar o sistema de coleta de 

águas pluviais;

· Prever espaço físico específico para a coleta e o armazenamento de 

materiais recicláveis;

· Dar prioridade ao emprego de mão de obra, materiais, tecnologias 

e matérias-primas de origem local para execução, conservação e 

operação das obras.

6.3.2. Projetos de instalações hidrossanitários

· Implantar sistema de coleta e aproveitamento de água da chuva no 

prédio em construção ou em reforma, agregando ao sistema 

hidráulico elementos que possibilitem sua utilização para rega de 

jardim, lavagem de carros e limpeza/manutenção pesada e descar-

ga dos banheiros;

MANUAL PRÁTICO DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

37



· Separar a rede de esgoto em água cinza e água negra, visando ao 

reúso de água cinza;

· Utilizar equipamentos economizadores de água, com baixa pres-

são, tais como torneiras com arejadores, com sensores ou de fecha-

mento automático, sanitários com sensores ou com válvulas de 

descarga com duplo acionamento ou a vácuo;

· Adotar sistema de irrigação que reduza o consumo de água, tais 

como gotejamento por micro aspersão ou mecanismo eletrônico 

programável para irrigação automática.

· Adotar sistema de medição individualizado de consumo de água.

6.3.3. Projetos elétricos e de iluminação 

· Empregar energia solar ou outra energia limpa para aquecimento 

de água, iluminação e outros fins, cujo rendimento e custo se mos-

trem viáveis, com utilização de equipamentos aprovados pelo Pro-

grama Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro e escolhidos entre os 

mais eficientes;

· Setorizar a iluminação de um mesmo ambiente por meio de inter-

ruptores para permitir uso localizado e aproveitamento da luz natu-

ral, inclusive instalação de sensores de presença em locais que não 

exijam iluminação constante, como garagens, circulações, hall de 

elevadores e escadas;

· Usar lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência energéti-

ca, ou tubulares de alto rendimento e luminárias eficientes, bem 

como lâmpadas LED nos ambientes que permitam a sua utilização;

· Adotar sistema de medição individualizado de consumo de energia 

elétrica.
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6.3.4. Projetos de Climatização e Resfriamento 

· Usar equipamentos de climatização mecânica ou de novas tecnolo-

gias de resfriamento do ar que permitam a automação do sistema, 

de forma a possibilitar a setorização adequada dos ambientes cli-

matizados;

· Dar preferência à utilização de energia elétrica proveniente de fon-

tes renováveis.

6.3.5. Projetos de urbanização 

· Preservar espécies nativas e compensar a vegetação suprimida;

· Prever o plantio de espécies vegetais e criar espaços verdes de convi-

vência;

· Privilegiar, no paisagismo, o emprego de espécies nativas da 

região.

6.3.6. Projetos de acessibilidade 

· Garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, tais como idosos, gestantes, obesos;

· Construir rampas com inclinação adequada para acesso dos 

pedestres e plataforma de transporte vertical para passageiros com 

dificuldades de locomoção;

· Adequar sanitários para pessoas com deficiência e dificuldades de 

locomoção; 

· Reservar vagas em estacionamento a idosos e pessoas com defi-

ciência;

· Reservar espaço para pessoa em cadeira de rodas e assentos para 

pessoa com mobilidade reduzida nas salas de espera, auditórios, 

salas de audiência e similares;
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· Instalar piso tátil direcional e de alerta; 

· Determinar a sinalização sonora para pessoas com deficiência visu-

al, bem como sinalizações visuais acessíveis a pessoas com defi-

ciência auditiva, pessoas com baixa visão e pessoas com deficiência 

intelectual; 

· Adaptar o mobiliário, portas e corredores em todas as dependênci-

as e acessos a pessoas com deficiência.

6.3.7. Condições de trabalho

 

· Atender às normas regulamentadoras expedidas pelo MTE quanto à 

Segurança e Medicina do Trabalho;

· Aderir, por meio de cláusula contratual, ao Programa Nacional de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, 

instituído no âmbito da Justiça do Trabalho, voltado à promoção da 

saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho e ao 

fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Traba-

lho (PNSST);

· Empregar egressos do sistema carcerário e/ou cumpridores de 

medidas ou penas alternativas em percentual não inferior a 2%;

· Capacitar todos os trabalhadores em saúde e segurança no traba-

lho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária míni-

ma de duas horas mensais.
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7.  SELOS,  ECORROTULAGENS E OUTRAS FORMAS DE 

IDENTIFICAÇÃO RELEVANTES PARA AS CONTRATAÇÕES 

SUSTENTÁVEIS

ICLEI (2015) aponta as seguintes formas de identificação de produtos 

mais voltados à garantia da preservação ambiental e que são relevantes às 

contratações sustentáveis, que podem ser utilizadas de modo a facilitar a 

identificação do requisito apresentado pela Administração, caso seja trazi-

do, nos termos de referência e editais de licitação:
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de responsabilidade de todos os atores da Administração Pública 

Estadual a construção de um cenário de contratações sustentáveis, favore- 

cendo a promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento econômico e 

social associado à preservação ambiental. O Estado do Amapá, a partir 

dessa postura, será o mais beneficiado, mantendo o posto de Estado que 

mais protege a fauna e a flora nativas, o que certamente trará vantagens 

econômicas e negociais com atores e entidades nacionais e internacionais.

Para além desse cenário, a responsabilidade social e ambiental se fará 

presente como direcionadora da conduta a ser tomada em âmbito local, 

favorecendo uma mudança na cultura de consumo que beneficia toda a 

população amapaense. Nesse sentido, o desenvolvimento nacional susten- 

tável, referendado na Lei nº 14.133/21, configurará não apenas um princí- 

pio-objetivo, mas também o modus operandi da atuação administrativa.

Juntos, construímos um Estado mais forte, com maior proteção social e 

ambiental, associados ao desenvolvimento econômico que confere justiça 

social. Nesse sentido, as contratações públicas sustentáveis contribuem para        

o avanço da sociedade amapaense, inclusive para a vivência da dignidade 

humana por futuras gerações!
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9. SÍTIOS ELETRÔNICOS ÚTEIS

· Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (3ª Edição) da Advoca- 

cia-Geral da União (AGU).

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-

uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos- de-

licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis;

· Portal de Contratações Públicas Sustentáveis.

http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/;

· Portal de Compras Governamentas.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/;

· Comprasnet.

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-

catalogo/#/;

· Portal do Ministério do Meio Ambiente.

https://www.gov.br/mma/pt-br;

· Portal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amapá.

https://sema.portal.ap.gov.br/;

· Portal da Central de Licitações e Contratos do Estado do Amapá.

https://compras.portal.ap.gov.br/;

· Portal do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA).

http://siga.ap.gov.br/sgc/faces/pub/comum/PrincipalAreaPublica.js 

p.
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PGE

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR

PARA ACESSAR O SITE DA

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR

PARA ACESSAR O PORTAL DA CLC - COMPRAS

DO ESTADO DO AMAPÁ



“Atuar na defesa dos interesses do Estado e na garantia da execução das políticas públicas, 
fortalecendo, assim, o estado de direito e a dignidade do povo do Amapá.”

Missão

Visão
“Ser uma instituição reconhecida e respeitada pela EXCELÊNCIA

na orientação e defesa jurídica do Estado.”

Valores
Ética

Colaboração
Transparência

Impessoabilidade
Compromisso com o Interesse Público

PGE-AP

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR

PARA ACESSAR A VERSÃO

DIGITAL DO MANUAL
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