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Licitação sustentável
E, obviamente, as “licitações insustentáveis”
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Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade,
do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções,
da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da
segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do
desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições
do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro).

Lei nº 14.133/21
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Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação
mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo
de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa
competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente
inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Lei nº 14.133/21



GOVERNANÇA E DESEMPENHO PROCESSUAL

Desempenho!
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Governança



Uma licitação “insustentável” contraria um
princípio da Lei de Licitações. E vai de
encontro a um dos objetivos da Lei nº
14.133/21.

Em ótica direta, a propria legalidade da
licitação é questionável.



É desenvolvimento nacional
sustentável
Nunca foi “sustentabilidade”





Mensuração de desenvolvimento
Instituição Indicador Dimensões

Banco Mundial PIB per capita Consumo, investimentos e balança de importações

FMI
PIB per capita
Diversificação na exportação
Grau de integração no sistema financeiro global

Consumo, investimentos e balança de importações, 
tipologias de exportação, comércio exterior, moeda, 
operações de crédito

OMC Autodeclaração -

ONU

IDH Educação, saúde, renda

IDH Ajustado à Desigualdade (IDAH) Educação, saúde, renda, considerando o custo de 
desigualdade relativo a essas dimensões

Índice de Desigualdade de Gênero (IDG)

(i) saúde reprodutiva, medida pela taxas de mortalidade 
materna e de natalidade de mães adolescentes; (ii) 
empoderamento, medido pelas proporções de assentos 
parlamentares ocupados por mulheres e de mulheres 
adultas com educação secundária ou superior, e (iii) 
status econômico, que abarca a participação feminina 
na força de trabalho populacional acima de 15 anos de 
idade

Índice de Pobreza Multidimensional Educação, saúde, padrão de vida 



• [Desenvolvimento sustentável é] “O
desenvolvimento que procura satisfazer as
necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as
suas próprias necessidades, significa possibilitar que as
pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível
satisfatório de desenvolvimento social e econômico e
de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo
tempo, um uso razoável dos recursos da terra e
preservando as espécies e os habitats naturais.”
(ONU, 1987).
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•Se criássemos um “superministério” de 
sustentabilidade, o que ele englobaria?



O Desenvolvimento Sustentável é uma 
POLÍTICA PÚBLICA



Desenvolvimento sustentável é o resultado almejado 
pelo somatório de políticas públicas globais.

(desde que não se trate de políticas públicas externamente nocivas ou 
autofágicas)





Decreto nº 
10.531/20





Cadeia relacional do processo de contratação

EFD / ODS PPA
Estratégia dos 

órgãos e 
entidades

PLS

LDO / LOA PAC (ou PCA) Processo de 
contratação



Para reflexão



1. O desenvolvimento sustentável pode ser 
nacional? Regional?







2. Desenvolvimento “nacional” sustentável
versus protecionismo local



3. Desenvolvimento sustentável não é 
vantagem competitiva sustentável



Sustentabilidade é tudo

• E o tudo é nada ao mesmo tempo



PLS e Gestão de custos
PLS e green procurement reducionista
PLS descasado de inovação
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A concretude em 
um PLS
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