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RESUMO 
 
 
O conceito de desenvolvimento sustentável, observados os aspectos de curto, 
médio e longo prazos, envolve três importantes premissas (tripé sustentável), quais 
sejam: a prosperidade econômica, a responsabilidade social e a administração 
ambiental. Alinhado a essas premissas, o Estado de Minas Gerais, ciente de seu 
poder de compra, empenhou-se em incorporar a sustentabilidade em suas compras 
públicas, visando reduzir a pressão sobre recursos naturais, atuar como indutor de 
condutas sustentáveis e servir de exemplo a outros entes federados. Como 
exemplos de iniciativas têm-se as práticas de consumo e produção sustentáveis 
adotadas em relação a alguns grandes grupos de compras do Estado, como 
materiais de escritório, equipamentos de informática, pavimentação e refeições 
fornecidas em penitenciárias, delegacias e hospitais públicos. A essa iniciativa, 
somam-se outras frentes de trabalho do governo, como o Programa Estadual de 
Gestão de Água e Esgoto (PEGAE), o Programa de Gestão Energética Estadual 
(PGEE), o Programa “AmbientAÇÃO”, as obras públicas a exemplo do Mineirão e da 
Cidade Administrativa, a revisão do Catálogo de Materiais do Estado e o fomento à 
participação das pequenas empresas. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
necessidades.

1
 

A reforma da Administração Pública no Brasil, iniciada na década de 

1990, difundiu a ideologia da gestão por resultados e começou a mudar os conceitos 

no sentido de tornar o aparato estatal mais eficiente e moderno.  

Concomitantemente a essa nova concepção conferida à Administração 

Pública, o país passou a vivenciar um processo de redemocratização, especialmente 

no período pós-Constituição de 1988, que, juntamente com a estabilidade de preços 

alcançada em 1994, determinou uma nova agenda para a União e para os Governos 

Subnacionais. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente os direitos sociais 

dos cidadãos, que passaram a demandar maior quantidade e qualidade dos serviços 

públicos prestados.  

Dessa maneira, ocorreu uma ampliação de gastos, inclusive sociais. Para 

atender às demandas crescentes da sociedade, a carga tributária elevou-se, 

atingindo níveis encontrados em países europeus. Entretanto, apesar do forte 

crescimento das despesas, observou-se a ausência de correspondente melhoria, 

perceptível pela sociedade, nos serviços públicos.  

Diante desse dilema, uma nova Agenda para o setor público brasileiro 

deve considerar, inexoravelmente, o aumento na qualidade e produtividade do gasto 

público. Apesar de não ser uma panaceia, ganhos de produtividade melhoram a 

qualidade dos serviços e possibilitam redução nas despesas correntes. 

Neste contexto, o setor de compras governamentais tem sofrido 

modificações significativas para se tornar adequado aos novos conceitos e valores, 

como eficiência e agilidade, e assim, ser compatível com o próprio processo de 

evolução do Estado e a sua nova cultura, voltada para resultados.  

                                                           
1 Gro Harlem Brundtland, Ministra do Meio Ambiente da Noruega e Presidente da Comissão Mundial 
Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Relatório Nosso Futuro Comum (Our Common 
Future), publicado em 1987. 



3 

 

Ao contrário dos gestores do setor privado, que dispõem de ampla 

liberdade quando pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de 

obras e serviços, o Poder Público, para fazê-lo, necessita adotar um procedimento 

preliminar determinado e preestabelecido na conformidade da lei, denominado 

licitação (MELO, 2003). 

A Constituição Federal de 1988 traz, em seu artigo 37, disposições gerais 

sobre a Administração Pública e determina, no inciso XXI, a utilização obrigatória da 

licitação como procedimento anterior à celebração dos contratos. A licitação é, 

portanto, o procedimento administrativo preparatório do contrato e condição para 

sua formalização.  

O processo de licitação pública no Brasil encontra-se regulamentado 

pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

federal e dos Municípios. 

Meirelles (2007) define o instituto da licitação como: 

procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa 
a propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 
Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, 
e atua como fator de eficiência e de moralidade nos negócios 
administrativos. É o meio técnico-legal de verificação das melhores 
condições para a execução de obras e serviços, compra de materiais, e 
alienação de bens públicos. Realiza-se através de uma sucessão ordenada 
de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, sem a 
observância dos quais é nulo o procedimento licitatório e o contrato 
subsequente. (MEIRELLES, 2007, p..27). 

Tendo em vista o conceito do instituto, dois elementos não podem ser 

desconsiderados: a natureza jurídica do mesmo e o objetivo a que se preordena. 

Carvalho Filho (2008) afirma que a natureza jurídica da licitação é a de 

procedimento administrativo com fim seletivo, porque o procedimento constitui um 

“conjunto ordenado de documentos e atuações que servem de antecedente e 

fundamento a uma decisão administrativa, assim como às providências necessárias 

para executá-la” (CARVALHO FILHO apud CUESTA, p.218).  
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O objetivo constitui a própria essência desse instrumento. Segundo 

Bandeira de Melo (2003), a licitação visa a alcançar dois objetivos: proporcionar às 

entidades governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais vantajoso, e 

assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que 

as pessoas governamentais pretendam realizar com os particulares. Por esta forma, 

atendem-se três exigências públicas: proteção aos interesses públicos e recursos 

governamentais; respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade; e obediência 

aos reclames da probidade administrativa. 

Cabe observar que a Lei 8.666/93 teve dispositivos alterados por diversas 

leis posteriores – Lei no 8.883/94, Lei no 9.648/98, Lei no 11.952/05, Lei no 11.481/07, 

Lei no 11.952/09, Lei no 12.349, de 2010 entre outras, sendo a última delas a Lei no 

12.440, de 2011. Entre essas alterações, destaca-se a promovida pela Lei no 12.349 

de 2010, que acrescentou ao caput do artigo 3o mais um objetivo visado através do 

procedimento licitatório: a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Assim, 

além da observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta 

mais vantajosa, a licitação, mais precisamente a contratação administrativa realizada 

por meio desta, destina-se à promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Cumpre assinalar a importância assumida atualmente pelo instituto da 

licitação. Em sua evolução histórica, a Administração Pública foi aumentando sua 

esfera de atuação, por meio do desempenho de novas funções exigidas pela 

complexidade da vida moderna. Consequentemente, foi crescendo também a 

significação econômica dos gastos da administração, que nos dias atuais representa 

parcela significativa no mercado consumidor de bens e serviços (DALLARI, 2006). 

Nas palavras de Justen Filho (2011), o Estado assumiu o dever de 

satisfazer uma ampla gama de necessidades coletivas e individuais, o que implica 

na realização de contratações frequentes por parte deste, as quais envolvem valores 

muito elevados. Dessa forma, o Estado, individualmente considerado, torna-se o 

maior contratante na economia. Isso significa que o setor privado acaba sendo 

modelado para atender às necessidades estatais, ou seja, o Estado intervém no 

domínio econômico quando realiza aquisições de bens e serviços públicos. 



5 

 

É muito grande, então, a responsabilidade do gestor público encarregado 

de definir as regras do jogo para assegurar a livre concorrência, sem perder de vista 

o interesse do governante em dispor do melhor produto ou serviço, pelo menor 

preço. Porém, apesar de ser justa a preocupação com o menor preço, já se foi o 

tempo em que o melhor edital era aquele que buscava apenas atingir este objetivo 

(TRIGUEIRO, 2008). É necessário induzir mudanças para o estabelecimento de um 

novo modelo de desenvolvimento, compatível com os limites do Planeta. 

Portanto, a inserção da “promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável” no caput do artigo 3o da Lei no 8.666/93 como um dos objetivos a ser 

alcançado pelo instituto da licitação corrobora e legitima a idéia de que este “poder 

de compra” dos governos pode influenciar os mercados e contribuir para a 

consolidação de atividades produtivas que melhorem a eficiência no uso de produtos 

e recursos naturais, econômicos e humanos, que reduzam o impacto sobre o meio 

ambiente e que promovam a igualdade social e a redução da pobreza, favorecendo 

o desenvolvimento sustentável. 

2 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é demonstrar, com o exemplo do 

Estado de Minas Gerais, que é possível a incorporação de práticas sustentáveis 

legalmente justificáveis, que contribuam para melhorar a qualidade e produtividade 

do gasto público. 

Assim, será apresentado, em primeiro lugar, o conceito adotado de 

compras públicas sustentáveis, bem como os permissivos legais para que estas 

sejam desenvolvidas. Posteriormente, serão abordadas algumas iniciativas do 

Estado de Minas Gerais, que elucidam a aplicação prática dos conceitos adotados. 

Por fim, serão tecidas algumas considerações sobre tema, bem como sobre as 

perspectivas de futuro. 

 
  



6 

 

3 METODOLOGIA 

O enquadramento do trabalho em um ou outro tipo de pesquisa – 

exploratória, descritiva, ou explicativa – é determinado pelos objetivos estabelecidos 

no trabalho (BEUREN, RAUPP, 2004). Pode-se dizer que este estudo possui caráter 

exploratório, porque o tema proposto foi pouco explorado e observou-se a 

necessidade de proporcionar maiores informações sobre o assunto investigado. 

Caracteriza-se, também, como descritivo, à medida que se buscou observar os 

fatos, analisá-los e interpretá-los, com o intuito de informar situações, 

comportamentos e opiniões a respeito do objeto de estudo. Com relação ao 

problema de pesquisa, a abordagem é qualitativa. 

Os procedimentos referem-se à maneira pela qual se conduz o estudo e 

se obtêm os dados. Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada, além da 

pesquisa bibliográfica, uma análise documental: foram analisadas leis, decretos, 

resoluções, cartilhas institucionais, entre outros documentos relacionados ao tema 

em questão. 

4 COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

Depois do período de grande crescimento econômico ocorrido após o fim 

da segunda guerra mundial até os anos 1970, começa a nascer uma nova 

preocupação no âmbito dos atores políticos, econômicos e da sociedade em geral a 

respeito os impactos das atividades econômicas sobre o meio ambiente.  Nesse 

sentido, o contexto econômico e político mundial passa a evoluir para a emergência 

do conceito do desenvolvimento sustentável. 

A consagração do conceito do desenvolvimento sustentável aparece na 

ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, entre 3 e 14 de junho de 1992. 

Nesta ocasião, a comunidade internacional adotou a Agenda 21, que faz da 

sustentabilidade a nova diretriz do desenvolvimento humano.  
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Neste contexto, o poder público passa a utilizar seu considerável poder de 

compra, não só para atender suas necessidades, mas também para induzir práticas 

sustentáveis, encorajando a iniciativa privada e promovendo políticas públicas por 

meio de suas aquisições. 

De acordo com Biderman et al (2008), as compras públicas sustentáveis 

(CPS) – também conhecidas como licitações públicas sustentáveis, eco-

aquisições, compras ambientalmente amigáveis, consumo responsável e licitação 

positiva – são uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em 

todas as fases do processo de compra e contratação dos governos, visando 

reduzir impactos sobre a saúde humana, o meio ambiente e os direitos humanos. A 

prática de CPS permite atender as necessidades específicas dos consumidores 

finais através da compra do produto que oferece o maior número de benefícios 

para o ambiente e para a sociedade. 

As compras sustentáveis pressupõem a responsabilidade do consumidor, 

no sentido de que este deve demandar produtos de alta qualidade, produzidos sob 

circunstâncias justas e com impactos ambientais menores, de modo que os 

fornecedores sejam afetados positivamente, tendo em vista que irão competir com 

base na sustentabilidade. Além disso, pressupõem que seja evitado o desperdício, 

sendo comprado apenas o que é realmente necessário, que sejam escolhidos 

produtos com menor impacto negativo, e que as escolhas considerem o ciclo de vida 

dos produtos – durante todo o ciclo de vida (produção, distribuição, uso e 

disposição) os impactos e custos de um produto devem ser levados em conta 

quando são tomadas as decisões de compra, de modo que a oferta 

economicamente mais vantajosa deve ser determinada com base nos custos 

econômicos e ambientais totais causados pelo produto durante toda a vida do 

mesmo (BIDERMAN et al, 2008). 

Ressalta-se que a sustentabilidade não está relacionada apenas às 

considerações ambientais, mas incluem também a justiça social e o 

desenvolvimento econômico equilibrado. 
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Atualmente, é possível falar em mecanismos conciliadores de políticas 

que contemplem, ao mesmo tempo, a sustentabilidade e o progresso, alinhados ao 

propósito de proteção à biodiversidade e ao meio ambiente, bem como ao de 

desenvolvimento social e econômico. Tamanha é a relevância dessas políticas que a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 170, fixou 

princípios como o de defesa ao consumidor, o de preço e comércio justo, o de 

tratamento diferenciado à micro e pequena empresa, o de redução das 

desigualdades regionais e sociais e o de proteção ao meio ambiente. 

Alinhado a esses princípios, o Estado de Minas Gerais vem 

desenvolvendo negócios públicos inteligentes, com compromisso com a vida, com 

as gerações futuras e com o uso racional dos recursos, além da proteção à saúde, 

ao meio ambiente e aos direitos humanos. Ciente de seu poder de compra 

empenhou-se em incorporar a sustentabilidade em suas compras públicas, 

ampliando sua capacidade de gestão e ousadia, bem como seus conhecimentos 

técnicos a respeito da matéria, almejando uma administração plena, que apresente 

ao cidadão a responsabilidade e a obrigação pública de promover resultados 

positivos e efetivos. Desse modo, solidificou-se a percepção de que é preciso 

começar a mudança com o exemplo, atuando de forma criativa em uma área que 

ainda se faz exploratória, já que muitos ainda consideram a sustentabilidade um 

artigo de luxo a ser acrescentado às políticas públicas. 

5 PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS ADOTADAS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Como exemplos de iniciativas sustentáveis do governo estadual, têm-se 

as práticas de consumo e produção sustentáveis adotadas em relação a grandes 

grupos de compras do Estado, trabalhados sob o ponto de vista de gestão 

estratégica de suprimentos (GES), também denominados “famílias de compras”. A 

premissa é minimizar os impactos dos produtos e/ou serviços sobre o meio 

ambiente, em todo o seu ciclo de vida, assim como o levantamento dos aspectos 

sociais, como os efeitos sobre a igualdade de oportunidades, condições laborais, 

erradicação de pobreza, direitos humanos, preço e comércio justos. 
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A essa iniciativa, somam-se outras frentes de trabalho do governo, como 

o Programa Estadual de Gestão de Água e Esgoto (PEGAE), o Programa de Gestão 

Energética Estadual (PGEE), o Programa “AmbientAÇÃO”, as obras públicas 

sustentáveis, a constante revisão do Catálogo de Materiais e Serviços, as iniciativas 

de fomento à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas 

compras públicas estaduais, entre outras, as quais serão detalhadas a seguir. 

Cumpre salientar que estas frentes de trabalho foram desenvolvidas de 

maneira alinhada com o projeto “Promovendo Compras Públicas Sustentáveis no 

Brasil”, uma das iniciativas adotadas pelo Estado de Minas para promover a 

sustentabilidade em suas ações ligadas a Compras Públicas Sustentáveis. O 

desenvolvimento deste projeto foi promovido pelo ICLEI – Cidades para Proteção do 

Clima (CCP) na América do Sul, com interações fortes à Campanha Procura+, do 

ICLEI-ES, e dentro da estrutura de uma parceria com o Centro para Estudos de 

Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces) em São Paulo, iniciada em 

2004. O projeto objetivou canalizar toda a capacidade de conhecimentos e promover 

as compras públicas sustentáveis, inicialmente, nos três governos pilotos no Brasil: o 

Estado de Minas Gerais, o Estado e a cidade de São Paulo, influenciando os outros 

estados brasileiros e o Governo Federal a também promoverem essas práticas, e 

fomentando a multiplicação e o desenvolvimento de estratégias de compras públicas 

sustentáveis no país. 

5.1 O Projeto Gestão Estratégica de Suprimentos (GES) 

O Projeto GES foi iniciado no ano de 2006, com o objetivo de identificar a 

forma mais eficiente de contratar suprimentos para atender a uma demanda 

específica. Assim, buscou-se o aperfeiçoamento do processo de compras estadual, 

através da redução, de forma sustentável, do custo total de aquisições de materiais 

e serviços realizadas pelo Governo de Minas.  

Na Primeira Onda do novo modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos 

foram trabalhadas cinco grandes famílias de compras do governo estadual,         

com a aplicação da metodologia Strategic Sourcing (Compras Estratégicas): 
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equipamentos de informática (microcomputadores, notebooks e terceirização de 

impressão e reprografia); material de escritório (material de expediente, papéis, 

cartuchos e toners para impressoras); medicamentos (básicos e excepcionais); 

refeições (hospitalares e para presídios); ProMG (principalmente aquisição de 

betuminosos para recuperação de estradas); passagens aéreas e Softwares prontos. 

Apenas com a implementação das recomendações propostas durante a 

primeira fase do Projeto GES, foi registrada uma economia de R$ 77 milhões nas 

compras efetuadas entre maio de 2007 e janeiro de 2009. Tendo em vista os bons 

resultados que vinham sendo obtidos, o governo estadual decidiu por realizar a 

Segunda Onda do Projeto GES. Esta foi iniciada no final de 2008 e também aplicou 

a metodologia de Compras Estratégicas (Strategic Sourcing) no desenvolvimento 

dos trabalhos. Foram trabalhadas as famílias: Materiais e Equipamentos Médico-

Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais; Frota de Veículos (aquisição de 

veículos, abastecimento e manutenção); Diárias e Hospedagem (com foco em 

hospedagem de grupos de servidores) e Serviços Prodemge (empresa de tecnologia 

da informação do Governo de Minas). 

A tabela 01 abaixo apresenta alguns resultados obtidos com a 

implantação da 1a e 2a Ondas do Projeto GES: 

 

 

Tabela 01: Economias alcançadas por algumas famílias do Projeto GES, no ano de 2011: 

Fonte: Armazém de Informações do SIAD 

Ressalta-se que as economias foram calculadas com base no valor de 

referência dos processos de compra do período. O percentual de economia na 

compra de materiais das famílias apresentadas foi de aproximadamente 30%, ou 

seja, foram economizados mais de 60 milhões de reais aos cofres públicos do 

Estado de Minas Gerais. 

Além das economias geradas, são acompanhados alguns dados sobre a 

compra de itens com critérios sustentáveis em relação à aquisição de itens comuns, 

conforme gráficos a seguir: 
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Gráfico 01: Aquisição de papel reciclado x aquisição de papel comum, entre 2007 e 2012 

Fonte: Armazém de Informações do SIAD MG 

O Gráfico 01, acima, mostra a evolução da aquisição de papel reciclado 

no Estado de Minas. O percentual, que em 2007 girava em torno de 2%, chegou, no 

final de 2011, a 73%. 

 

Gráfico 02: Aquisição de microcomputadores com monitores LCD x aquisição de 
microcomputadores com monitores CRT, entre 2007 e 2012 

Fonte: Armazém de informações do SIAD MG 
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Quanto à aquisição de microcomputadores com monitores LCD, mostrada 

pelo Gráfico 02, a evolução foi ainda maior: passou de 2% em 2007 para 99,94% em 

2011, ou seja, praticamente todos os computadores adquiridos pelo Estado de MG 

em 2011 possuem especificação econômica. 

 

Gráfico 03: Aquisição de asfalto modificado por borracha x aquisição de asfalto comum, 
entre os anos de 2007 e 2012 

Fonte: Armazém de Informações do SIAD MG 

Com relação à aquisição de asfalto, mostrada pelo gráfico 03, acima, 

percebe-se, com exceção do ano de 2011, um aumento na aquisição do asfalto 

modificado por borracha. 
 

 

Gráfico 04: Perfil da Frota de Veículos do Estado de Minas Gerais no ano de 2010 e no ano 
de 2012 – comparativo 

Fonte: Armazém de informações do SIAD MG 
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O perfil da frota de veículos estadual, por sua vez, apresentou melhora 

considerável quando comparados os dados de 2010 aos atuais: naquele              

ano, aproximadamente 46% da frota era composta por veículos bi-combustíveis, 

sendo que, em 2012, foi atingido o patamar de 54%, conforme mostrado no    

Gráfico 04, acima. 

Por fim, é importante mencionar que, para viabilizar a utilização desses 

materiais que possuem especificação mais eficiente, de acordo com os estudos 

realizados no âmbito do Projeto GES, tornou-se necessário realizar uma revisão das 

especificações técnicas desses itens no Catálogo de Materiais e Serviços do Estado 

de Minas Gerais (CATMAS).  

O CATMAS é um módulo do Sistema Integrado de Administração de 

Materiais e Serviços (SIAD/MG) que permite a catalogação dos materiais e serviços 

destinados às atividades da Administração Pública Estadual, com a finalidade de 

identificar, classificar, codificar e catalogar o material de consumo, o material 

permanente, os serviços, inclusive obras, com especificações padronizadas e 

atributos de desempenho e acompanhamento em outros módulos do SIAD. Assim, 

todos os bens e serviços adquiridos pelos órgãos ou entidades do Estado de Minas 

devem estar previamente catalogados, o que demonstra a importância desta 

ferramenta na materialização das políticas de compras do governo. 

5.2 Programa de Gestão Energética Estadual (PGEE) 

Tendo em vista a necessidade de desenvolver medidas para combater o 

desperdício de energia em diversas áreas, a SEPLAG, em parceria com a 

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), definiu as diretrizes para a 

implantação do Programa de Gestão Energética Estadual (PGEE). O programa 

estabeleceu as políticas a serem adotadas em todos os órgãos e autarquias 

estaduais para a redução do consumo de energia, sendo a principal recomendação 

o uso de equipamentos energeticamente eficientes. 
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Neste contexto, foi celebrado um Convênio com o Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) para que fossem realizadas 

pesquisas e projetos de extensão na área de energia, promovendo a redução de 

gastos e difundindo a cultura do não desperdício. O convênio compreendeu, ainda, a 

revisão da especificação dos equipamentos elétricos comprados pelo Estado e a 

elaboração de cartilhas para orientar os usuários responsáveis pela compra e 

especificação desses equipamentos. 

O CEFET analisou 551 itens entre lâmpadas, reatores, aparelhos de ar, 

ventiladores, refrigeradores, freezers e bebedouros cadastrados no CATMAS. Nessa 

revisão foram identificadas especificações técnicas incompletas, e sem os critérios 

exigidos no selo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), 

além de itens que há mais de dois anos não eram adquiridos ou mesmo fabricados. 

A partir desta revisão, foi iniciada a suspensão destes itens no CATMAS 

Para os itens suspensos, foram disponibilizados outros com critérios de eficiência e 

especificação técnica completa. Ressalta-se que, até o final de 2011, já haviam sido 

analisados 308 itens, suspensos 307 e criados 42 em acordo com as orientações do 

CEFET, conforme Tabela 02, abaixo: 

 

 
Tabela 02: Relatório Quantitativo de Itens Analisados, Suspensos e Criados no CATMAS, em virtude 
dos estudos realizados no âmbito do PGEE: 

Abaixo é mostrado, no Gráfico 05, o andamento das aquisições das 

lâmpadas econômicas no ano de 2012. Os dados apontam que quase 100% das 

lâmpadas compradas possuem a especificação sustentável.  
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Gráfico 05: Aquisição de lâmpadas econômicas x aquisição de lâmpadas comuns, no ano   
de 2012 

Fonte: Armazém de Informações do SIAD MG 

Assim, os próximos passos são a revisão da especificação dos itens 

catalogados de exaustores, ventiladores, condicionadores de ar, refrigeradores, 

freezers, balcões, câmaras frigoríficas e bebedouros, suspensão dos que possuem 

especificação inadequada e disponibilização de novos itens para compra, 

obedecendo às recomendações sustentáveis. 

5.3 Programa Estadual de Gestão de Água e Esgoto (PEGAE) 

O objetivo do Programa Estadual de Gestão de Água e Esgoto (PEGAE) 

é gerenciar o consumo e o gasto com a água utilizada nos prédios públicos e, para 

isso, baseia-se nos pilares: monitoramento do consumo de água e geração de 

esgoto em prédios públicos; sensibilização e conscientização dos gerentes, 

servidores públicos e usuários dos prédios públicos quanto ao uso racional da água; 

padronização de utilização e compra de equipamentos hidráulicos economizadores 

de água, tanto na reposição de componentes, quanto em reformas, acréscimos e 

novas edificações, em sintonia com os avanços técnicos viáveis ofertados pelo 

mercado; qualificação dos procedimentos de manutenção preditiva, preventiva e 

corretiva dos sistemas hidráulicos existentes em edificações públicas; 
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monitoramento da requalificação das edificações públicas dotadas de sistemas 

hidro-sanitários tecnologicamente ultrapassados ou que possuam instalações 

inadequadas passíveis de reestruturação economicamente viáveis. Além disso, 

incentiva a utilização de água da chuva, o reuso da água, a coleta seletiva do lixo, o 

consumo consciente de embalagens, entre outros. 

Uma das ações do programa consistiu em um estudo sobre equipamentos 

economizadores de água, elaborado em parceria com o Centro de Estudos e 

Sustentabilidade da FGV – EAESP. Foram contemplados itens como arejadores 

para torneiras, registros reguladores de vazão, torneiras automáticas e bacias 

sanitárias com volume de descarga reduzido, os quais foram inseridos no CATMAS 

para possibilitar a aquisição pelos órgãos e entidades do Estado de Minas. 

Foram desenvolvidas, ainda no âmbito do programa, ações como: análise 

e revisão de contratos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) 

junto às unidades consideradas grandes consumidores, com o objetivo adequá-los à 

demanda e ao uso real da unidade; realização de projeto piloto junto ao 22o Batalhão 

da Polícia Militar de Minas Gerais para captação de água de chuva para lavagem de 

viaturas e do pátio, entre outras. 

5.4 Programa AmbientAÇÃO 

Alinhado aos princípios da “sensibilização para a ação, a Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM) criou o AmbientAÇÃO, programa de 

comunicação e educação socioambiental, desenvolvido em prédios do Governo de 

Minas Gerais, tendo como alicerce de atuação a construção de novos referenciais 

de padrões de produção e de consumo, a partir da prática dos 5Rs: Repensar, 

Recusar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar. 

Assim, o objetivo é promover a sensibilização para a mudança                

de comportamento e a internalização de atitudes ecologicamente corretas no 

cotidiano dos funcionários públicos mineiros, alcançando benefícios como a 

minimização de impactos ambientais, redução do consumo, redução do desperdício, 

redução na geração de resíduos, redução de custos, melhoria na qualidade de vida, 

aumento da vida útil dos aterros sanitários e geração de trabalho e renda.                
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A participação de determinado órgão ou entidade no Programa é formalizada 

através de um instrumento legal que define as responsabilidades e as competências: 

o Termo de Adesão. A partir da assinatura do Termo de Adesão é constituída a 

Comissão Setorial, formada por servidores da própria instituição, que irá coordenar 

todas as ações do Programa e gerenciar os resultados. Atualmente, a “rede 

AmbientAÇÃO”, constituída pelos órgãos que possuem Termo de Adesão assinado, 

é formada por 75 instituições, 84 prédios, atingindo cerca de 25 mil servidores. 

O trabalho do AmbientAÇÃO é desenvolvido em duas frentes: consumo 

consciente e gestão dos resíduos. O objetivo da primeira é conscientizar e 

sensibilizar os funcionários para a redução do desperdício e para a importância do 

reaproveitamento dos materiais, implementando ações como a confecção e 

distribuição de blocos de rascunho com a reutilização do verso do papel A4 e a 

substituição dos copos descartáveis por canecas, que foram entregues a cada 

servidor que trabalha na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.  

Com relação à segunda frente de trabalho, o objetivo consiste em 

estimular a não-geração, o reaproveitamento e a destinação adequada dos materiais 

recicláveis, a partir da promoção de ações como a conscientização quanto à 

caracterização dos resíduos, instalação de coletores, formalização de parcerias com 

associações ou cooperativas de catadores para a coleta regular dos recicláveis, 

entre outros. 

Além das linhas de ação Consumo Consciente e Gestão de Resíduos, o 

Programa propõe, ainda, o desenvolvimento de ações complementares sobre os 

temas arrumação e limpeza, saúde do corpo, redução do ruído, antitabagismo e 

comportamento no trânsito. 

Enfim, o Programa AmbientAÇÃO tem atingido os seus objetivos com 

sucesso, sendo este traduzido em diversas premiações alcançadas, como: 1o 

Prêmio de Excelência em Gestão Pública do Estado de Minas Gerais, em 2005, 

Prêmio Ford de Conservação Ambiental em 2006 e Prêmio Hugo Werneck de 

Conservação e Amor à Natureza, no ano de 2011. 
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5.5 Obras públicas sustentáveis 

Foi elaborado, no âmbito do Programa de Parceria para o 

Desenvolvimento de Minas Gerais II, assinado entre o Governo do Estado e o Banco 

Mundial, o Manual de Obras Públicas Sustentáveis, concebido como uma ação 

preventiva, ligada diretamente às intervenções previstas pelo Programa.  

De acordo com o Manual, o objetivo da construção sustentável é aplicar, 

ao processo de planejamento e execução de obras, os princípios básicos aplicados 

a qualquer empreendimento considerado sustentável, quais sejam: ser 

ecologicamente correto, ser economicamente viável, ser socialmente justo e ser 

culturalmente aceito. Com isso, busca-se explorar menor quantidade de matéria e 

energia, causar menos poluição e produzir menos resíduos, agregando a moderna 

tecnologia e os benefícios proporcionados pela evolução construtiva. 

Outra diretriz importante ressaltada no Manual é que a noção de 

construção sustentável deve estar presente desde o estudo de viabilidade técnica, 

escolha do terreno, definição do programa de necessidades e concepção 

arquitetônica, quando aspectos interdisciplinares do processo de projeto, de 

execução da obra, de utilização, manutenção e principalmente da conservação da 

construção já devem ser considerados. Dessa forma, a partir de estudos detalhados 

das ações que podem ser realizadas, é possível tornar um empreendimento mais 

sustentável em cada fase da obra, analisando aspectos e impactos ambientais, bem 

como os diversos itens em cada uma das fases. Pode-se dizer, inclusive, que a 

construção sustentável não se restringe às novas edificações, mas engloba também 

reformas, adaptações e mudanças na utilização do espaço construído e nas 

edificações já existentes, que garantam maior qualidade de vida para as gerações 

atual e futura. 

Ressalta-se, neste contexto, a importância do Planejamento Sustentável, 

pois a partir dele serão decididas todas as intervenções que poderão integrar a obra 

ao meio ambiente ou resultar em danos em curto, médio e longo prazos. 
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Além de considerações gerais sobre o conceito de obras sustentáveis, é 

apresentado no Manual um arcabouço legal extenso que deve ser observado para a 

realização de obras sustentáveis, como Resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama), Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

e normas técnicas, com destaque para aquelas formuladas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Por fim, projetistas e executores devem 

consultar os órgãos responsáveis, de forma a adequar as disposições normativas às 

necessidades concretas de sua edificação. 

Alinhados aos conceitos e considerações apresentados no Manual, foram 

publicados editais de obras sustentáveis, como o edital da obra da regional da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social (SEMAD) em 

Varginha, no Sul de Minas. O projeto buscou conciliar preservação de recursos 

naturais e redução dos custos, priorizando, desde a construção, estratégias de baixo 

impacto ambiental. A obra foi inaugurada em 2010, sendo os principais aspectos 

relacionados à sustentabilidade: 

 Sistema de captação, armazenamento e utilização de água pluvial, sem 

necessidade de bombeamento; 

 Telhas feitas de material reciclado a partir das aparas de tubos de 

pasta de dente ou feitas de caixas de leite recicladas; 

 Edifícios construídos afastados do solo para evitar a penetração da 

água, facilitar a manutenção e diminuir os custos da mesma. Além de 

permitir a ventilação da parte inferior dos prédios, o projeto também 

possibilitou a redução do uso de materiais impermeabilizantes; 

 Utilização de sistema de esquadrias com grandes vãos de vidro e 

instalação de termobrises nas fachadas, que minimizam o acúmulo de 

energia térmica nas paredes e no interior dos prédios; 

 Utilização de lâmpadas de led, que possuem baixo consumo 

energético; 

 Depósito de lixo construído para facilitar a separação e reciclagem     

do lixo. 
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Outra obra que aplicou critérios sustentáveis consiste na construção da 

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais. O complexo possui iluminação 

automatizada, sensores fotossensíveis, elevadores inteligentes, redução da carga 

térmica através de fachadas com solução de vidro duplo e persiana interna e 

sistema de esgoto a vácuo. Além dos critérios sustentáveis incorporados na obra, 

foram adotadas algumas iniciativas importantes relacionadas à sustentabilidade, 

como, por exemplo, o desligamento da iluminação às 19 h, adoção de coleta seletiva 

em todas as áreas e reutilização e reciclagem de papel. 

A obra de modernização do Estádio do Mineirão, por fim, utiliza práticas 

sustentáveis para o máximo de eficiência na utilização de materiais e de redução de 

impactos locais, como: 

 Projeto pioneiro de energia solar para estádio: painéis fotovoltaicos 

instalados na atual cobertura de concreto e parte da cobertura nova 

(Geração de aproximadamente 1 MWh por energia solar – 1.200 

residências) 

 Captação de água de chuva: reservatório com capacidade para 6 

milhões de litros de água, a qual será utilizada para irrigação do 

gramado e limpeza das áreas externas; 

 Reaproveitamento do uso de recursos da demolição em outras obras: 

 Concreto: 75.000 m³; 

 Terra (inerte): 250.000 m³ (utilizada na obra do aterro do Boulevard 

Arrudas, no centro da cidade); 

 Toda a lenha do corte das árvores reutilizado por artesãos de Minas 

Gerais; 

 Utilização de tanque de água diariamente, para dissipar a poeira da 

obra e lavagem dos pneus dos caminhões que saem da obra, para 

evitar danos da obra no entorno; 

 Plantio de mais de 10.400 árvores no estádio e na região da Pampulha 

até o final da obra; 

 A edificação buscará a certificação LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design). 
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Também está prevista, no âmbito do Projeto Novo Mineirão, a gestão de 

resíduos sólidos nos eventos, que se dará pela adoção de práticas de coleta 

seletiva: separação em pontos específicos, reutilização e reciclagem por meio de 

Parcerias com cooperativas de catadores.  

Além disso, será elaborado um documento com o relatório de legado, o 

“Green Goal”, que conterá análises e avaliações em relação à responsabilidade 

ambiental no evento COPA do Mundo 2014, bem como registros de iniciativas 

inovadoras, plano para continuidade de ações e os legados do evento para a 

população e para o país. 

5.6 Revisão de itens do Catálogo de Materiais e Serviços do SIAD 

Como mencionado anteriormente, grande parte das políticas de compras 

públicas é viabilizada pela inserção ou suspensão de itens no CATMAS. Além das 

revisões dos itens realizadas em decorrência dos Programas acima destacados, 

outros itens sofreram alterações visando à inserção de critérios sustentáveis nas 

respectivas especificações. Estas iniciativas não fazem parte de nenhum programa 

específico do Governo, entretanto, merecem destaque tendo em vista o objetivo que 

visam atender: a ampliação das práticas sustentáveis em âmbito estadual. 

Um exemplo dessas iniciativas consiste na suspensão, no CATMAS, de 

itens de saco de lixo comuns, os quais foram substituídos por sacos de lixo 

ecológicos. Estes possuem especificação sustentável porque devem ser, 

confeccionados em material 100% compostável ou 100% biodegradável, atendendo 

à NBR 15448-2:2008, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT. Também foram incluídos os sacos de lixo confeccionados em material 

reciclado. O gráfico 06, abaixo, mostra que as aquisições de sacos de lixo 

“ecológicos” realizadas pelos órgãos mineiros em 2012 já apresentam significativos 

avanços, quando comparadas às aquisições dos mesmos em 2011:  
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Gráfico 06: Aquisição de saco de lixo ecológico x aquisição de saco de lixo comum, nos 
anos de 2011 e 2012 

Fonte: Armazém de informações do SIAD MG 

5.7 Fomento à participação de pequenas empresas2 

As Pequenas Empresas são grandes alavancadoras do desenvolvimento 

social e econômico brasileiro.  Estudos do SEBRAE demonstram que elas formam 

grande parte dos negócios formais e informais; geram um número maior de 

empregos (em relação às médias e grandes) e, além disso, contribuem 

significativamente para a massa salarial do país. 

Em 2006, foi aprovado o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte – Lei Complementar 123/2006 – que estabeleceu 

diretrizes para implantação de uma política pública que assegurasse benefícios às 

pequenas empresas objetivando seu desenvolvimento e expansão no mercado.  

Logo no ano de 2007, o Decreto Estadual no 44.630/2007 regulamentou a 

referida Lei Complementar no que se refere aos benefícios dispensados às 

pequenas empresas nas aquisições públicas mineiras. 

Além disso, foi instituído o Fórum Permanente Mineiro das Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte (FOPEMIMPE) pelo Decreto Estadual no 44.853/2008 

                                                           
2
 Será utilizada a expressão pequena empresa para se referir à Microempresa (ME) e à Empresa     

de Pequeno Porte (EPP), conforme Decreto Estadual 44.630/2007 e Lei Complementar Federal        
n

o
 123/2006. 
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– um espaço para discussões, debates e conjugação de esforços entre 

representantes do governo, do setor privado e da sociedade civil organizada.   

Por meio de convênios de cooperação, foi estabelecida uma forte parceria 

com as entidades representativas (como SEBRAE, FIEMG, FECOMÉRCIO, entre 

outras) que articulou a atuação conjunta para promoção de atividades de 

sensibilização, capacitação e treinamento de empresários, em especial dos 

pequenos empreendedores. 

Nesse contexto, aliado à estratégia de criar um ambiente institucional 

adequado ao desenvolvimento de negócios ágil, competitivo, descomplicado e 

propício ao investimento privado, o governo mineiro criou o Projeto Estruturador 

Descomplicar - Melhoria no Ambiente de Negócios (MINAS GERAIS, 2007).  

Dado que as compras governamentais representam uma grande 

oportunidade de negócios para os empresários, foi inserido o subprojeto “Fomento à 

Participação das Micro e Pequenas Empresas nas Compras do Estado”, cujo 

principal objetivo era aumentar o percentual de participação de pequenas empresas 

nos processo de compras do Estado de Minas Gerais. 

Assim, foram definidos os seguintes eixos de atuação: normatização, 

sensibilização e capacitação, simplificação de processos e integração de sistemas 

de informação e suporte aos fornecedores. 

Para os pequenos empresários, foram produzidos cartilhas, folders e 

panfletos que buscavam esclarecer, de forma simplificada e em linguagem 

compatível com o público: como vender ao governo; benefícios em licitações; 

materiais e serviços mais adquiridos (quantidade e valores), por cidade e órgãos 

compradores, demonstrando o poder de compra governamental em cada uma das 

10 (dez) regiões de planejamento de Minas Gerais.  

Tais materiais, além de disponibilizados no Portal de Compras MG, foram 

utilizados e distribuídos em diversos eventos voltados aos pequenos empresários, 

promovidos pelas entidades parceiras (em especial o SEBRAE-MG) nas várias 

regiões do estado, que disseminaram as compras governamentais como 

oportunidade de negócios para as pequenas empresas.  

No tocante aos servidores públicos, foram promovidas atividades de 

capacitação dos integrantes das comissões de licitações e dos gestores das 
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unidades de compras. Adicionalmente, foi desenvolvido um trabalho junto às 

unidades Minas Fácil3 com objetivo de habilitá-las a divulgar e prestar informações 

sobre o processo de compra.  

A utilização de ferramentas de tecnologias da informação e da 

comunicação permitiu simplificar o processo de registro no Cadastro Geral de 

Fornecedores (CAGEF) e ofertar diversos serviços para os cadastrados. O módulo 

de Fornecedores foi integrado com outros sistemas corporativos, entre eles: Sistema 

de Registro Mercantil (JUCEMG) e Sistema Integrado de Administração da Receita 

Estadual (SIARE-MG), que permitem a obtenção de diversos dados cadastrais do 

fornecedor, implicando na diminuição da documentação necessária para inscrição 

no CAGEF. Além disso, convênios com Caixa Econômica Federal e Receita Federal 

do Brasil permitem a atualização automática de certidões fiscais dos fornecedores 

assim como da certidão de débitos tributários da Receita Estadual de Minas.  

Para os fornecedores envolvidos, isso resultou na diminuição dos custos 

em negociar com o governo, além de facilitar e simplificar a relação com o Governo, 

que se beneficiou com um menor volume de serviço operacional no CAGEF e um 

maior número de participantes nos processos de compras.  

O atendimento aos fornecedores também ganhou especial atenção.     

Por um lado, aumentou-se o número de unidades do CAGEF, de uma para 

dezesseis, por meio da desconcentração do serviço. Por outro, criou-se uma equipe 

de suporte aos fornecedores na Central de Atendimento ao Cidadão – LigMinas.   

Por meio de ligações gratuitas, os empresários e cidadãos interessados recebem 

orientação sobre como inscrever ou alterar seu Cadastro e sobre como 

operacionalizar os sistemas para efetivar sua participação nas compras. Dúvidas e 

esclarecimentos adicionais ainda podem ser sanados por email ou presencialmente 

nas unidades cadastradoras.  

O Gráfico, 07, abaixo, apresenta a evolução do perfil do CAGEF – onde o 

crescimento relativo de MPEs foi muito superior aos outros. 

                                                           
3

 Serviço prestado pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) onde o 
empreendedor pode abrir o seu negócio de maneira simplificada e ágil, em no máximo 8 dias. 
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Gráfico 07: Fornecedores Cadastrados no CAGEF, por porte, 2008 – 2011 

Fonte: Armazém de Informações do SIAD MG 

O Portal de Compras MG permite o acesso público aos editais de licitação 

e ao catálogo de materiais e serviços, oferece tutoriais eletrônicos para cada módulo 

do sistema e, ainda, emite avisos de licitação (por email e/ou via SMS) para os 

fornecedores cadastrados no CAGEF, de acordo com suas linhas de fornecimento. 

Além disso, foi desenvolvido um curso à distância sobre compras governamentais 

para ensinar os conceitos básicos de licitação para os iniciantes e mostrar aos 

usuários como operar o sistema de compras estadual. 

Consoante com a política de compras estadual foi dado maior enfoque 

aos procedimentos de compras eletrônicos 4 , quais sejam: Pregão Eletrônico e 

Cotação Eletrônica de Preços (COTEP)5. Abaixo, os principais resultados obtidos 

com as medidas adotadas. 

 

                                                           
4
 Aproximadamente 95% dos itens adquiridos pelo governo mineiro são contratados eletronicamente  

5
 Licitações dispensáveis, porém realizadas por meio do Portal de Compras de MG. 
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Gráfico 08: Desempenho de MPEs em Pregão Eletrônico, por processo, 2008 – 2011 

Fonte: Armazém de Informações do SIAD MG 

Quanto aos processos de compra realizados por meio da modalidade 

pregão eletrônico, conforme mostra o Gráfico 08, acima, a participação subiu de 

40% para 67% e a contratação de 40% para 64%. Portanto, a taxa de sucesso (MPE 

venceu pelo menos um lote do pregão disputado) gira em torno de 94%. 

 

 

Gráfico 09: Contratação de MPEs em Pregão, por valor, 2008 - 2001 

Fonte: Armazém de Informações do SIAD MG 
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No que se refere ao valor contratado, a parcela relativa às MPEs duplicou, 

passando de 16% para 32%, conforme demonstrado no Gráfico 09.  
 

 

Gráfico 10: Desempenho de MPEs em COTEP, por processo, 2008 – 2011 

Fonte: Armazém de Informações do SIAD MG 

Quanto aos processos de compra realizados por meio de COTEP, 

conforme o Gráfico 10, a participação subiu de 48% para 83% e a contratação de 

48% para 78%. Portanto, a taxa de sucesso (MPE venceu pelo menos um lote 

disputado) gira em torno de 95%. 

 

 

Gráfico 11: Contratação de MPEs em Pregão, por valor, 2008 - 2001 

Fonte: Armazém de Informações do SIAD MG 
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Em relação ao valor contratado na COTEP, o índice subiu de 60% para 

69%, conforme Gráfico 11. 

No mesmo período o valor total contratado de MPEs saltou de R$ 307,0 

para R$ 405,6 milhões. Dos processos vencidos por MPEs, 95% foram competições 

eletrônicas. Isso representou 74% do valor contratado delas, sendo que 88% desse 

valor foi adquirido de pequenas empresas sediadas em Minas Gerais. 

Pelo exposto, cabe destacar que a adoção de uma política pública 

diferenciada para as pequenas empresas demonstrou que é possível desenvolver a 

economia local gerando emprego e renda, primando pelo desenvolvimento 

econômico sustentável, por meio uso do poder de compra como política de fomento 

e qualificação de fornecedores.  

6 CONCLUSÃO 

O setor público brasileiro avançou significativamente em direção às novas 

ideologias, lançadas a partir da Reforma Administrativa. A constante busca por 

eficiência e resultados, aliados à qualidade na prestação dos serviços fazem parte 

dessa nova agenda e estão inseridos profundamente nas políticas públicas e nos 

programas desenvolvidos pelo Estado de Minas Gerais. Neste contexto, as compras 

públicas adquirem especial importância. 

Além da busca por maior qualidade, produtividade e eficiência nestes 

procedimentos, as licitações e contratações públicas passam a ter objetivos mais 

amplos do que o simples atendimento às necessidades da Administração Pública. 

Passa-se a levar em conta o poder de influência do Estado no domínio econômico, 

dessa forma, o gestor público passa a contribuir para a consolidação de atividades 

produtivas que melhorem a eficiência no uso de produtos e recursos naturais, 

econômicos e humanos, que reduzam o impacto sobre o meio ambiente e que 

promovam a igualdade social e a redução da pobreza, favorecendo o 

desenvolvimento sustentável.  
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Cabe destacar que os princípios e normas do direito brasileiro permitem a 

inclusão de critérios sustentáveis nas compras públicas, por meio de especificações 

técnicas adequadas. Entretanto, a efetividade desta inclusão pressupõe uma 

mudança profunda da concepção e da prática nas compras públicas. Tal mudança 

depende fortemente de uma regulamentação clara, que respalde a atuação do 

comprador público, do profissionalismo e do acesso adequado à informação. 

Assim, foram desenvolvidas, no âmbito do Estado de Minas Gerais, ações 

indutoras de mudanças, para o estabelecimento de um novo modelo de 

desenvolvimento, compatível com os limites do Planeta. Este trabalho buscou 

mostrar algumas dessas ações, com o objetivo de enfatizar que é possível 

incorporar práticas sustentáveis legalmente justificáveis, que contribuam para 

melhorar a qualidade e produtividade do gasto público. 

Frise-se que ainda existe um longo caminho a ser percorrido no sentido 

da ampliação das práticas sustentáveis no Estado. É importante investir em um 

melhor entendimento e identificação dos produtos sustentáveis, que muitas vezes, 

possuem características técnicas que não estão ao alcance da maioria dos 

compradores. A disponibilização de regras claras e a catalogação, com 

especificação precisa dos produtos com características sustentáveis, o investimento 

em treinamento, além do acesso adequado a informação são indispensáveis para o 

sucesso da política de compras sustentáveis.  
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