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RESUMO 

A presente pesquisa buscou compreender aspectos relacionados com a fiscalização 
da logística reversa nas aquisições de bens e serviços de informática em uma 
Instituição Federal de Ensino Superior. Sendo assim, a presente pesquisa tem por 
objetivo geral analisar se os editais de aquisição dos produtos de informática e 
nobreaks preveem o descarte correto e a logística reversa desses materiais e 
equipamentos. Para que a pesquisa pudesse ser desenvolvida foram elencados 
pontos essenciais de discussão desde os aspectos relacionados com os princípios 
constitucionais, especialmente, com relação ao da eficiência, a procedimentos 
licitatórios, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, produtos 
sustentáveis e a logística reversa. Trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa, 
com análise documental on line, com levantamento dos editais e contratos firmados 
no período de janeiro de 2014 a julho de 2017 e a aplicação de uma entrevista 
semiestruturada com o gestor da área de informática da instituição pesquisada. 
Constatou-se que a instituição de ensino possui nos contratos a obrigatoriedade da 
realização do descarte adequado como pré-condição para a devida contratação por 
parte das contratadas, seja na concessão dos produtos ou dos serviços. No entanto, 
ainda há pouco ou quase nenhum destaque para com a fiscalização dessa logística 
reversa acontece no tocante aos serviços de informática. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Logística Reversa. Sustentabilidade. Licitações Sustentáveis. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The present research sought to understand aspects related to the supervision of 
reverse logistics in the acquisition of goods and computer services in a Federal 
Institution of Higher Education. Therefore, the present research has as general 
objective to analyze if the notices of acquisition of the computer products and 
nobreaks foresee the correct discarding and the reverse logistics of these materials 
and equipment. In order for the research to be carried out, essential points of 
discussion were drawn from aspects related to constitutional principles, especially 
with regard to efficiency, bidding procedures, sustainability and socio-environmental 
responsibility, sustainable products and reverse logistics. This is an exploratory, 
qualitative research, with online documentary analysis, with the publication of the 
notices and contracts signed between January 2014 and July 2017 and the 
application of a semistructured interview with the information technology manager of 
the research institution . It was found that the educational institution has in the 
contracts the obligation to carry out the proper disposal as a pre-condition for the 
proper contracting by contractors, whether in the concession of products or services. 
However, there is little or no mention of the oversight of such reverse logistics in 
terms of IT services. 
 

 
KEY WORDS: Reverse logistic. Sustainability. Sustainable Tenders. 
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1 INTRODUÇÃO                

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 22 e no inciso XXVII que 

compete privativamente à União legislar sobre as normas gerais de licitação e de 

contratação em quaisquer de suas modalidades seja para a administração direta, 

autárquicas e fundacionais, na União, Estados, Municípios e no Distrito Federal. No 

ano de 1993 foi instituída a Lei nº 8.666 a qual dispõe sobre as normas para 

licitações e contratos da Administração Pública. De forma complementar a Emenda 

Constitucional nº 19/1998 realizou mudanças na Constituição com vistas a instituir 

uma administração mais eficiente e eficaz, especialmente, nos regimes de compra 

de produtos e materiais e contratação de serviços. Foi realizada alteração no art. 3º 

da Lei 8.666/1993 no texto legal a respeito de aspectos socioambientais e de 

desenvolvimento conforme Lei 12.349/2010. 

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifo 
nosso) 

 

Portanto, os procedimentos licitatórios passaram a necessitar de aspectos 

socioambientais com ênfase no desenvolvimento sustentável bem como a outros 

princípios relacionados com essa realidade. Por outro lado, a licitação deve atuar 

como sendo um diferencial até mesmo competitivo para essas instituições de modo 

a fornecer bases para o crescimento e o desenvolvimento da administração pública 

brasileira. Nesse sentido, a cadeia logística dos procedimentos licitatórios, além de 

seguirem os aspectos sustentáveis deverão atuar como um impulsionador e 

diferencial competitivo das instituições sendo essa fundamental para minimizar 

riscos, reduzir custos e até mesmo promover a participação em licitações de forma 

efetiva. 

Por outro lado, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) são 

instituições públicas que têm o objetivo principal de atuar em três eixos específicos, 

sendo: ensino, pesquisa e extensão. E para que possam desenvolver suas 

atividades específicas necessitam de uma estrutura administrativa a qual faça fluir o 
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funcionamento da instituição universitária. E mais do que isso, trata-se de um 

ambiente de estímulo às mudanças, a práticas saudáveis e, principalmente, a 

propostas inovadoras, criativas de um ambiente sustentável e com respeito à 

natureza. É importante frisar que as universidades estão sendo transformadas pelo 

surgimento de um novo papel no desenvolvimento econômico e social e necessitam 

se transformar em uma universidade inovadora integrando a tríade Universidade-

Empresa-Governo (MAGALHÃES et al., 2010). 

É desafiador e ao mesmo tempo revigorante poder demonstrar as 

possibilidades de gerenciamento da administração pública em áreas que aparentam 

ser tão legalistas e impossibilitadas de mudança ou adaptação. Sendo assim, a 

presente pesquisa tem por objetivo geral analisar se os editais de aquisição dos 

produtos de informática e nobreaks preveem o descarte correto e a logística reversa. 

Tem como objetivos específicos: identificar os editais publicados de aquisição de 

bens e serviços de informática, no período de janeiro de 2014 a julho de 2017, 

verificar se os termos de referências, ou projetos básicos cumprem o que determina 

a legislação no tocante às exigências de logística reversa e; verificar se há e como é 

feita a fiscalização desses materiais e equipamentos. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) impõe um teto para as despesas 

correntes e limita a execução dos gastos públicos, o que limita a utilização dos 

recursos orçamentários e consequentemente de despesas imprevistas. Essa 

situação torna, essencialmente necessária, a revisão e reavaliação dos gastos 

públicos de modo a inovar nos procedimentos de gestão. As reduções dos gastos 

públicos e a melhoria dos serviços são discussões frequentes. Tal fato se deve, 

inicialmente, pela elevada carga tributária no País em contrapartida na qualidade e 

quantidade dos serviços prestados, fato que demonstra a necessidade de melhorias 

e a não ampliação ou aumento nos tributos. Diante dessa situação apresentada, a 

presente pesquisa visa questionar de que forma a Instituição de Ensino Superior 

desenvolve atividades com vistas a promover o descarte correto e a logística reversa 

e se há fiscalização por parte da mesma na efetivação dessas demandas.  

É preciso que as instituições encarem o desafio de fazer mais com menos, ou 

seja, buscar uma eficiência dos gastos e uma efetividade dos recursos (MAIA et al., 

2009). É importante e essencial a interação entre os setores mais estratégicos e 

operacionais de modo a compreender as organizações como um todo complexo e 

com possibilidades de falhas. A logística aplicada a essa prática mais eficiente e 
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eficaz tem o objetivo essencial de conectar as estratégias, os resultados desejados 

pela organização e a prática organizacional de modo a promover a integração entre 

os vários setores das instituições ou entidades. Apesar da logística atuar como parte 

essencial na redução dos gastos é essencial que ela possa garantir direitos, 

promover o acesso da população e até mesmo garantir a legalidade nos 

procedimentos necessários para a gestão pública (VAZ; LOTTA, 2011). 

Aliado a essas considerações dos procedimentos licitatórios e a da 

importância da logística para os serviços públicos tem-se o aspecto sustentável e 

consequentemente ambiental. Nesse sentido, Feliciano (2015) afirma que a licitação 

deve ser instrumento capaz de estimular o uso dentro dos padrões dos recursos 

naturais, buscar empresas e fornecedores com certificação ambiental e a 

conscientização do não excesso de uso dos recursos públicos. E para tanto certos 

critérios de sustentabilidade devem ser levados em consideração como, por 

exemplo, nas fases do procedimento licitatório e como critério na tomada de decisão 

na escolha da mais vantajosa proposta. A Administração Pública tem que atuar 

buscando a sustentabilidade, mas deve assegurar a igualdade de condições dos 

interessados de modo a participarem da concorrência quando assim forem 

considerados aptos para tanto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O presente item abordará os principais conceitos, autores e evolução das 

temáticas relacionadas com os procedimentos licitatórios, desde um apanhado 

histórico até aspectos de sustentabilidade e de aplicações na realidade estudada. 

 

 

2.1 EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA      

            

A Administração Pública se norteia por princípios que se encontram 

elencados na Constituição Federal em seu artigo 37. Tais princípios dão base às 

ações administrativas e disciplinam os mecanismos e ações dos órgãos públicos e 

de seus administradores e servidores. Diante desse contexto, a Carta Magna elenca 

algumas bases principiológicas fundamentais, como: legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade e com a inclusão de um novo princípio, o da eficiência. 

Este advindo após 1998, com o neoliberalismo bem como diante da reforma 

promovida diante da globalização e da nova ordem econômica instaurada 

mundialmente. 

             A necessidade de se inserir, que aconteceu através da Emenda 

Constitucional nº 19, de 04/06/98, trouxe uma maior garantia para que a gestão da 

coisa pública seja cada vez menos burocrática e mire em seus objetivos de forma 

mais rápida e eficaz, respondendo aos anseios da sociedade, às pressões externas 

e alcançando o fim ao qual se propõe. Pretende-se discutir, de forma sucinta, alguns 

pontos importantes sobre o seu fundamento e conceito, as mudanças sofridas pela 

máquina administrativa após sua instituição e a influência da eficiência na atividade 

dos agentes públicos. 

         O funcionamento do princípio da eficiência na administração Pública está 

ligado ao ordenamento jurídico e a outros princípios, de modo que o ato 

administrativo acarreta consigo a observância de mais de um princípio. Findado se 

faz imprescindível tomar conhecimento dos demais princípios administrativos. Nos 

termos da Constituição Federal os princípios basilares da Administração de modo 

geral são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tal 

afirmação resta clara da leitura do caput do art. 37 da Carta Magna a seguir 

transcrito: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

Di Pietro (2005, p. 84) traz dois aspectos do Princípio da Eficiência, na 

direção de que em um aspecto trata diretamente do modo pelo qual o servidor 

público exerce suas funções, e em outro aspecto, o que se espera das ações do 

poder público, ou seja; a satisfação das necessidades dos administrados. Além do 

princípio da Unidade da Constituição, a moral e honestidade devem fazer parte do 

dia a dia do administrador público, agindo conforme espera a coletividade, para que 

se alcancem os objetivos de satisfação das necessidades da população.  

 

 

2.1.1 O princípio da eficiência administrativa 

 

A eficiência está elencada no princípio jurídico da administração pública, 

que, ao se somar com os demais princípios constitucionais do regime jurídico-

administrativo, coloca o dever da boa administração. Não se deve pensar uma 

administração pública que não tenha a obrigação de ser diligente e criteriosa na 

busca e efetivação do interesse público. O princípio da eficiência administrativa é de 

suma importância quando se põe em conta o respeito à ordem jurídica frente à 

discricionariedade administrativa. 

Na definição de Moraes (2006, p. 90) o princípio da eficiência: 

 
[...] é aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus 
agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, 
sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando 
pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização 
possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e 
garantir-se uma maior rentabilidade social. 

 

Nesse caminho está a definição de Meirelles (2004, p. 102), que 

compreende como um dos mais modernos princípios: 

 
[...] o que se impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com 
presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 
função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada 
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público 
e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros. 

 

https://jus.com.br/tudo/adocao
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Observa-se com isso que é mais do que aceitável que todos os agentes 

públicos executem suas funções através de meios cada vez melhores, com 

resultados que sejam positivos, da mesma forma que seriam realizados por 

empresas particulares a clientes, sempre em benefício e interesse da coletividade. 

A eficiência administrativa é de suma importância para o equilíbrio dos 

serviços públicos. Conforme assevera Cunha Júnior (2013, p. 78): “Uma boa 

administração é aquela que logra satisfazer com eficiência, isto é, com rapidez e 

plenitude, os interesses da coletividade”  

O princípio da eficiência observa que toda ação administrativa terá que estar 

focada para realização material e efetiva da finalidade imposta pela lei, partindo dos 

princípios jurídico-administrativos. Obviamente este somente será respeitado quando 

o administrador, colocando no pilar o ordenamento jurídico, chegar ao prisma legal, 

ou seja, o interesse público. O princípio em questão está sendo norteado, quando o 

Estado, por meio dos seus serviços atende as necessidades e os interesses públicos 

coletivos de forma eficiente. De tal maneira o princípio deve estar inserido na 

atuação do agente público, norteando a organização, estrutura e disciplina da 

Administração Pública (BREUS, 2006). 

A eficiência administrativa que é trazida pela Emenda Constitucional nº 

19/98 norteia o incremento de meios eficazes para que possa proporcionar 

transparência e o controle do cidadão das atividades desenvolvidas pelo Estado. 

Não se trata somente em proceder com cortes dos gastos públicos, mas de uma 

mudança imperiosa nos métodos de gestão da coisa pública, ensejando 

consequências benéficas para todos os cidadãos. Embora novo como princípio, a 

eficiência já era de ser esperada em todos os atos públicos, o que nem sempre era 

observado na prática (FERREIRA et al. 2004). 

 

 

2.1.2 O controle do princípio da eficiência 

 

É possível considerar que o princípio da eficiência possibilitou à 

administração pública o dever de realizar as suas demandas bem como atividades 

de acordo com aspectos céleres, perfeitos e com qualidade, de modo a tornar mais 

direto o sistema e menos burocratizado. Embora seja algo um tanto óbvio a busca 
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desses objetivos, como declara Mello (1999, p. 630), é de difícil controle quando da 

sua inobservância: 

 
Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se, 
evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente tão 
fluido e de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais parece um 
simples adorno agregado ao art. 37 ou o extravasamento de uma aspiração 
dos que buliram no texto. 

 

Diante disso é possível notar que Mello (1999) pontua que esse caminho é 

longo, especialmente, no tocante às ações dos agentes públicos. Esse controle 

poderá ser verificado mediante os procedimentos de avaliação periódica de 

desempenho de modo a avaliar a eficiência do servidor público estável e este 

procedimento possibilita, inclusive, a demissão do mesmo quando for comprovada 

sua ineficiência. Este fato pode ser verificado no artigo 41, inciso III da Constituição 

Federal aqui transcrito: “Art. 41 § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: III 

- mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa”. Nesse sentido Cunha Júnior (2013, p. 78) 

conclui que: 

[...] como consequência do descumprimento do dever de eficiência, 
possibilitou a Carta Magna a perda do cargo de servidor estável mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho e passou a exigir, 
como condição para a aquisição da própria estabilidade, a realização de 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esse fim. 

 

Ou seja, em outras palavras, a Constituição Federativa do Brasil aponta que 

a consequência da ineficiência por parte dos servidores públicos federais é a 

possibilidade de, quando possuir desempenho abaixo das expectativas legais e das 

orientações justas, é a demissão, desde que advinda mediante contraditório e ampla 

defesa. 

 

 

2.2 PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, SUSTENTABILIDADE E 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

Para Gasparini (2012, p. 532) licitação trata-se da seleção de uma proposta 

melhor, de acordo com critérios objetivos e estabelecidos anteriormente, de modo 

que os interessados possam contratar sejam previamente apresentados ao que 
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desejam oferecer as entidades contratantes. O conceito aduzido da teoria de 

Gasparini (2012, p. 533) de licitação é o seguinte: 

 
Procedimento administrativo através do qual a pessoa a isso juridicamente 
obrigada seleciona, em razão de critérios objetivos previamente 
estabelecidos, dentre interessados que tenham tendido à sua convocação, 
a proposta mais vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse.  
 
 

É possível compreender que se trata de um procedimento de cunho 

administrativo, ou seja, realizado por órgãos da administração pública brasileira, com 

parâmetros estabelecidos previamente e que será considerado como vencedor 

aquele que apresentar a proposta com mais vantagens.  

E a licitação vem trazendo duas finalidades, onde a primeira tem o objetivo de 

proporcionar a obtenção da melhor e mais vantajosa proposta, e em segundo lugar 

garantir a isonomia aos que desejam participar dos certames. Lembrando da 

economicidade, pois em alguns casos a proposta mais vantajosa não traz economia 

para a administração pública. As compras públicas sustentáveis sejam nos 

processos de aquisição de bens, serviços ou obras, devem considerar aspectos 

ambientais, sociais e econômicos. De acordo com Gasparini (2012, p.533) as 

finalidades são as seguintes: 

 
De fato, a licitação visa proporcionar, em primeiro lugar, às pessoas a ela 
submetidas, a obtenção da proposta mais vantajosa (a que atende, 
especialmente, em termos financeiros aos interesses da entidade licitante), 
e, em segundo lugar, dar igual oportunidade aos que desejam contratar com 
essas pessoas. 
 
 

Portanto, a licitação além de propiciar a proposta mais vantajosa, do ponto de 

vista financeiro, deverá ser igualitária na possibilidade de oportunidades para seus 

participantes. Rossato e Bellen (2011, p.4) ainda dizem que “há mais de 15 anos, 

várias orientações sobre contratos públicos ecológicos surgiram, além das diretrizes 

para implementação de um sistema de gestão ambiental”. Pode-se ainda considerar 

que esse sistema influenciou e influencia diretamente o processo de licitações e todo 

o envolvimento relacionado com a referida temática em discussão.  

Os procedimentos licitatórios estão pautados na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 do Governo Federal, nela subordinam-se os órgãos da administração direta, 

os fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades 

de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
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União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Diferente das empresas privadas, os 

órgãos públicos não possuem autonomia para efetuar contratações ou aquisições, 

estando sujeitos à obrigação de licitar (ROSSATO E BELLEN, 2011).  

Outro ponto interessante da questão legal aplicada aos procedimentos 

licitatórios foi a respeito da competência privativa proporcionada à União para 

legislar, possibilitando a criação de normas gerais de licitação e contratação, em 

quaisquer de suas modalidades. Ainda há uma discussão a respeito da possibilidade 

dos Estados, Distrito Federal e municípios em serem competentes ou não para a 

criação de normas de caráter específico dos procedimentos licitatórios, ficando 

restrito a legislação por parte da União, conforme interpretação constitucional (DI 

PIETRO, 2007). 

 

 

2.3 PRINCÍPIOS APLICADOS A LICITAÇÃO 

 

Vários são os princípios que regem o procedimento licitatório, dentre eles 

pode-se citar: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento 

objetivo, fiscalização da licitação pelos seus interessados (cidadãos), entre outros. A 

impessoalidade, para Di Pietro (2007) trata-se de que todos os licitantes devem ter 

tratamento igualitário e isonômico, no limiar de suas diferenças e possibilidades, de 

modo a Administração pautar seus interesses levando em consideração as 

condições pessoais de cada licitante ou suas condições vantajosas. Na moralidade, 

há relação com a probidade, sendo uma “exigência ética dos agentes da 

administração em todas as etapas do procedimento” (ALEXANDRINO E PAULO, 

2012, p.591).  

O princípio da publicidade é expresso pela divulgação do procedimento para 

conhecimento de quaisquer dos interessados, e aponta ainda que “é tanto maior 

quanto maior for à competição propiciada pela modalidade de licitação” (DI PIETRO, 

2007, p.333). A Lei 8.666/93 que rege os procedimentos licitatórios aponta em várias 

passagens a necessidade de publicização dos atos, tais como no seguinte momento 

do §3º, do art.3º, apontado a seguir: “A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 

acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das 

propostas, até a respectiva abertura”. 
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O princípio da vinculação ao instrumento convocatório afirma que tanto a 

instituição pública, enquanto licitante, como os interessados na licitação, na 

condição de proponentes, estão vinculados nos termos e condições estabelecidos 

perante o edital ou até mesmo a carta convite. Nesse contexto, após a construção 

das regras, estas não poderão mais ser modificadas ou substituídas, no caso de 

mudanças deverão ser realizadas mediante retificação do ato convocatório, 

reabrindo os prazos e possibilitando modificações de contratados (GASPARINI, 

2012). Para Alexandrino e Paulo (2012, p.590) “esse preceito veda à administração 

o descumprimento das normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada”. 

 

 

2.4 LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

De acordo com Meirelles (2004), o desenvolvimento sustentável descrito no 

Relatório de Brundtland da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU, é o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas 

próprias necessidades”. Não é refletida a questão da sustentabilidade apenas uma 

preocupação ambiental em um sentido mais estrito, mas atinge diversas outras 

acepções sociais e econômicas. O desenvolvimento sustentável foca a ideia de uma 

sociedade mais isonômica e redistribuição dos recursos como incentivo ao 

crescimento econômico. Percebe-se que a cada ano que passa é cada vez mais 

nítida a preocupação da sociedade e da gestão pública com a defesa do meio 

ambiente em todos os níveis de tomada de decisões.  

Ainda nas palavras de Meirelles (2004), licitação sustentável tem utilização 

para apontar o processo licitatório que agrupa critérios econômicos, sociais e 

ambientais bem como todos os estágios apontados pela legislação específica, ou 

seja, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. No que se refere à escolha mais 

vantajosa verifica-se que as compras públicas ou ainda compras verdades ainda se 

utilizam da maior vantagem tanto ao ambiente como a sociedade tendo como base o 

interesse público e a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Nas palavras de Mello (2006) a licitação sustentável pode ser compreendida 

como intenso instrumento para o acesso da preservação ao meio ambiente. O 

Estado, como um dos destaques compradores de bens e serviços, tem importante 
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foco e até mesmo papel fundamental no mercado competitivo. Este tem um poder de 

compra capaz de proporcionar a mudança tanto na produção quanto no consumo de 

bens sustentáveis, possibilitando ainda o exercício de suas funções de fiscalizar, 

incentivar e planejar a atividade econômica, conforme estabelecido no artigo 174 da 

Constituição “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. 

Ainda nos ensinamentos de Mello (2006), a proposta deve ser verificada em 

uma situação mais ampla, ou seja, a escolha deve considerar o interesse público em 

todas suas diretrizes. O critério apenas econômico tendo em vista o menor preço 

poderia levar o próprio Estado, ao não analisar os critérios ambientais e sociais, a 

afrontar sua própria legislação e, até mesmo, utilizar-se de forma irresponsável os 

seus recursos financeiros. E, ainda, tendo em vista discussões sobre os fenômenos 

do aquecimento global, fazem-se urgente atitudes e decisões das autoridades 

governamentais a fim de barrar a degradação do meio ambiente. 

 

 

2.4.1 Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental  

 

Antes de adentrarmos no conceito de licitação sustentável ou licitação verde, 

é interessante apontar alguns pontos diante da sustentabilidade. Esta é algo que 

pode sustentar, de proporcionar o consumo sustentável, ou nas palavras de Ferreira 

(2012) um olhar da compra por parte do governo de modo a conduzir e influenciar 

positivamente o mercado. Nesse sentido, a lei federal n. 8.078/90 que dispõe sobre 

a proteção do consumidor e dá outras providências em seu artigo 2º elenca que 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final”, nota-se que o Estado se enquadra perfeitamente à 

disposição, ao passo que para atender as demandas sociais se utiliza das compras 

e contratações públicas cujos bens e serviços adquiridos têm destinação final 

econômica.  

É exatamente sobre estas compras e contratações que a Administração 

Pública deve se pautar pelo consumo sustentável, também denominado, “consumo 

consciente”. Conduta na qual o consumidor busca sua satisfação sem desconsiderar 

a preservação do planeta, ou seja, se importa com a sustentabilidade atentando-se 
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para os critérios ambientais.  As licitações sustentáveis significam a primazia a ser 

dada em processo licitatório que possuam produtos socioambientalmente 

adequados, com os menores impactos ambientais possíveis, tendo ainda um 

processo de produção que, de algum modo, incorporem esses padrões (FERREIRA, 

2012). 

 

 

2.5 AS UNIVERSIDADES FEDERAIS E AS LICITAÇÕES: CAMINHOS E 

PERSPECTIVAS 

 

 A Carta Magna brasileira aponta em seu art. 207 a autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira bem como patrimonial das 

universidades federais. Apesar de possuírem essa autonomia, essas instituições 

estão subordinadas a legislações específicas e técnicas tais como a lei de licitações, 

por exemplo, bem como as demais portarias e normativas relacionadas com esse 

processo e expedidas em âmbito federal. Ao mesmo passo que estão nessa 

subordinação, as universidades representam um público considerável, 

especialmente, no que se refere a compras públicas tais como exposto por 

Hegenberg (2013, p.19): 

 

Verifica-se um expressivo potencial de compras das universidades federais 
brasileiras, que somaram um orçamento total de R$ 27.435.697.246,00 
(vinte e sete bilhões, quatrocentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e 
noventa e sete mil e duzentos e quarenta e seis reais) em 2012, valor que 
equivale a 36,9% de todo o orçamento do Ministério da Educação (MEC), 
que foi de R$ 74.280.373.427,00 (setenta e quatro bilhões, duzentos e 
oitenta milhões, trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e vinte e sete 
reais). 

  

 Portanto, as Universidades Federais representam, aproximadamente, 36% de 

todos os investimentos realizados pelo Ministério da Educação. De forma 

complementar emprega milhares de docentes e técnicos o que, corresponde a uma 

fatia considerável da população brasileira os seus estudantes e representam a forma 

de pensar de instituições formadoras. Nesse sentido, formar com pensamento 

sustentável é um caminho para multiplicar novos padrões de consumo e de 

produção, seja em decorrência do exercício de serviço social a elas atribuídos ou 
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pelo exemplo para os empregados, empregadores e demais envolvidos no presente 

processo (HEGENBERG, 2013). 

            É perceptível a importância da transparência no controle dos gastos feitos 

pelas Universidades Federais. Podemos observar que o procedimento licitatório, em 

alguns casos, é lento e pouco transparente gerando morosidade que algumas 

modalidades por sua especificação legal proporcionam. Considerando o tempo 

normal de cada modalidade, é preciso levar em conta as eventuais impugnações e 

por conta disso não é raro uma licitação dure meses gerando prejuízo a 

administração que demora em ter sua necessidade do produto superada.  

 

 

2.5.1 Procedimentos licitatórios em virtude do critério de sustentabilidade  

 

         O desenvolvimento sustentável não foi elencado, inicialmente, na Lei geral de 

licitações e contratos públicos como um dos princípios a serem observados. Muito 

embora na Lei nº 8.666/93 os critérios sustentáveis estivessem implícitos, nunca 

houve impedimento legal para a adoção de critérios ambientais nos procedimentos 

licitatórios, uma vez que, a Constituição Federal Brasileira de 1988, instituiu 

fundamentação para licitação sustentável em seu art. 225, ao estabelecer que todos 

têm direto a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e, ainda, em seu art. 170 

ao determinar que a ordem econômica assegure a defesa ao meio ambiente.  

           Foi em 2010, que o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) 

editou o primeiro marco regulatório para a introdução do desenvolvimento nacional 

sustentável nas licitações. Trata-se da Instrução Normativa nº 01 de 2010, que 

impôs a realização de compras públicas sustentáveis no âmbito da administração 

pública federal, estabelecendo critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição 

de bens, contratação de serviços ou obras (BRASIL, 2010).  

          A instrução normativa é inovadora e determina que os editais poderão exigir a 

adoção de alguns critérios ambientais, que no caso das aquisições de bens, 

consistem na preferência por bens constituídos, no todo ou em parte, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável; bens que sejam acondicionados em embalagem 

individual, com o menor volume possível e que utilize materiais recicláveis; e bens 

que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
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na diretiva Restriction of Certain Hazardous Substances-RoHS, entre outras 

considerações realizadas (BRASIL, 2010).  

            A inserção de critérios de sustentabilidade no edital visa garantir a proteção 

ao meio ambiente, a difusão da consciência ambiental na sociedade, o cumprimento 

das legislações ambientais em vigor e o estímulo à produção de maior quantidade 

de bens sustentáveis pelo mercado. Nesse sentido, ainda em 2010, o Congresso 

Nacional instituiu o marco legal das licitações sustentáveis no âmbito da 

administração pública federal, através da promulgação da Lei nº 12.349, de 15 de 

dezembro de 2010, que alterou as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, 

de 20 de dezembro de 1994, e 10.973, de 02 de dezembro de 2004; e revogou o § 

1o do art. 2º da Lei no 11.273, de 06 de fevereiro de 2006.  

Dentre as principais alterações promovidas pela Lei nº 12.349, cabe ressaltar 

a atual redação do art. 3º da Lei 8.666/93, no qual foi acrescido o desenvolvimento 

nacional sustentável como um dos princípios a serem observados no procedimento 

licitatório. Esta lei modificou o aspecto jurídico e operacional das licitações públicas, 

tornando obrigatória a adoção de critérios de sustentabilidade nos procedimentos 

licitatórios através das licitações públicas sustentáveis (MACHADO, 2012). 

            Mello (2012) assegura que os procedimentos licitatórios, nos termos da 

legislação atual, visam alcançar três objetivos principais: a possibilidade de 

realização do negócio mais vantajoso pela Administração Pública, a garantia aos 

administrados da possibilidade de competir pela participação nas contratações 

públicas e a concorrência para a promoção do desenvolvimento sustentável. A 

inserção de critérios sustentáveis nos editais de licitação pública concretiza, assim, 

alguns dos princípios constitucionais e legais vigentes e, por isso, constitui uma 

ferramenta estatal importante capaz de conferir eficácia a esses comandos.  

            A inclusão do desenvolvimento nacional sustentável como uma das 

finalidades dos procedimentos licitatórios públicos, não se restringe à inserção de 

aspectos ambientais nesse certame, mas também de aspectos sociais, políticos e 

econômicos. As funções econômicas, política e social das licitações públicas 

sustentáveis, residem na capacidade de servir como ferramenta para a difusão de 

políticas públicas voltadas para promoção do desenvolvimento econômico 

sustentável, visando à satisfação das necessidades da coletividade, a redistribuição 

mais eficiente dos recursos e à proteção da dignidade da vida humana. Dessa 

maneira, as aquisições sustentáveis se preocupam também com a conduta ética das 
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empresas contratadas, o cumprimento de suas obrigações legais e trabalhistas, bem 

como seu inter-relacionamento com colaboradores e parceiros (MACHADO, 2012). 

            Nesse sentido, Mello (2012) salienta que  entre outras alterações, a Lei nº 

12.349/2010, passa a admitir, por exemplo, o estabelecimento de margem de 

preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às 

normas técnicas brasileiras ao inserir o § 5º ao artigo 3º da Lei nº 8.666/93 e ao 

inserir o § 7º ao mesmo artigo desta lei, passa a permitir, ainda, a concessão de 

margem de preferência adicional àquela prevista no § 5º, para produtos 

manufaturados e 35 serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação 

tecnológica, realizados no Brasil.  

           Guimarães e Araújo (2010, p.9) afirmam que se torna obrigatória a adoção 

das licitações sustentáveis pela administração púbica federal, sempre que “[...] existir 

no mercado opções de produtos e tecnologias que integram aspectos econômicos e 

ambientais [...] tendo em vista o princípio da eficiência e a fim de almejar a proposta 

mais vantajosa [...]”. Dessa maneira, a Administração deve, a partir de então, 

examinar a política de aquisição e contratação de seus órgãos, a fim de aprimorar 

sempre que possível, seus aspectos ecológicos, sociais e econômicos, sem prejuízo 

da observância dos demais princípios.  

            Assim, Ferreira (2012) conclui que a Administração Pública possui um longo 

caminho pela frente e a publicação da Instrução Normativa nº 01/ 2010 “[...] é 

apenas a metade do primeiro passo de uma série de dez” (FERREIRA, 2012, p. 

129). Portanto, o desenvolvimento e aprimoramento da aplicação das licitações 

sustentáveis no âmbito da administração pública federal, requer a implementação de 

uma série de mudanças técnicas e culturais, como, a redação de normas ou 

alterações legislativas que auxiliem a prática das aquisições públicas sustentáveis e 

delineiem de que maneira a inserção dos critérios sustentáveis deva ser realizada 

em consonância aos princípios da competitividade, economicidade e isonomia, entre 

outras.  

 

 

2.5.2 A licitação pública e sua relação com a sustentabilidade 

 

 Antes de iniciar a discussão a respeito do procedimento licitatório, conforme 

os padrões de sustentabilidade, é essencial aferir que a maioria dos gastos públicos 
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são realizados na modalidade pregão eletrônico, representando mais de 60% dos 

casos nos últimos anos. E para o avanço em cadeias produtivas, com melhoria seja 

na compra ou no descarte adequado dos produtos adquiridos, é fundamental que 

haja programas de melhoria da gestão dos gastos, programas de melhoria das 

compras e gestão dos processos relacionados aos suprimentos, bom planejamento 

e uma boa infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TRIDAPALLI; 

FERNANDES; MACHADO, 2011). 

 Nesse sentido, e com o viés da sustentabilidade aliado com os padrões legais 

e a realidade brasileira, tem-se que a licitação pública sustentável é também 

conhecida como “compra pública sustentável”, “ecoaquisição”, “compra 

ambientalmente amigável”, “licitação positiva” ou “compra verde” e representa o 

procedimento administrativo formal mediante o qual a Administração Pública 

convoca empresas interessadas para apresentação de propostas para aquisições de 

bens, contratações de serviços e execução de obras; de acordo com as condições 

estabelecidos no instrumento convocatório, no qual devem ser inseridos critérios 

sociais, ambientais e econômicos; para que a Administração Pública selecione a 

proposta mais vantajosa, que contribua para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável (FERREIRA, 2012). 

           A compra pública sustentável é um grande instrumento para a proteção 

ambiental, que Biderman et al. (2008), conceitua como uma solução para inserção 

de critérios socioambientais em todas as fases do processo de compra e contratação 

pública, visando à redução do impacto à saúde humana, ao meio ambiente e aos 

direitos humanos. Esse procedimento busca a aquisição de produtos, serviços ou 

obras que ofereçam maior quantidade de benefícios ao meio ambiente e à 

sociedade e que, segundo Betiol et al. (2012), consideram fatores sociais, 

ambientais e financeiros nas tomadas de decisão de compras públicas.  

 Nesse contexto, Guimarães e Araújo (2010) apontam que a licitação pública 

sustentável possibilita a entrada de critérios socioambientais como indicativos de 

garantia do procedimento e ainda o objetivo basilar é de adequar os contratos aos 

indicadores de consumo sustentável conforme apregoa Gomes (2006). Com isso, a 

análise da proposta mais vantajosa do procedimento licitatório evidencia ir além dos 

critérios tradicionais para antever os critérios habituais, aspectos ambientais e 

sociais, desde a extração das matérias primas até o retorno do produto na forma de 

resíduo, além da busca por uma sociedade mais justa e igualitária.  
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 A licitação pública sustentável, portanto, trata-se de uma ferramenta para a 

conjugação de critérios específicos no processo de compra bem como das 

contratações públicas, de modo a proporcionar uma redução dos possíveis impactos 

socioambientais. Diante dessa realidade, Valente (2011) aponta que essas 

representam um novo rumo da sociedade para o consumo exacerbado bem como 

seus efeitos colaterais para a natureza e, consequentemente, a degradação 

ambiental. E, a Administração Pública, possui além de outros aspectos o dever legal 

bem como constitucional de estabelecer políticas públicas que objetivem a 

sustentabilidade de modo a efetivar a gestão ambiental. Mendonça et al. (2017, p. 

14) afirma que: 

 

 
[...] ao mesmo tempo que diminui os impactos ambientais negativos 
decorrentes do desempenho de suas atividades administrativas 
diuturnas, estimula, ainda, a criação de um novo mercado de 
produtos e serviços sustentáveis.  

 

          A licitação sustentável se preocupa em estimular a redução do consumo, a fim 

de se reduzir a quantidade de resíduos além de se evitar desperdícios, pois assim se 

diminui a necessidade de produzir mais, e consequentemente, a sobrecarga ao meio 

ambiente no que se refere aos insumos por ele fornecidos para a produção. Esse 

procedimento se preocupa, ainda, com a reutilização do material e a reciclagem; 

além da saúde humana e preservação do meio ambiente, levando em conta a 

sustentabilidade não só dos produtos, mas também de todo processo de produção, 

buscando maior eficiência (BIDERMAN et al., 2008). 

           Assim, as compras públicas sustentáveis representam um estímulo à redução 

do consumo excessivo, a busca por produtos e serviços contratados com menor 

presença de materiais atóxicos ou perigosos, com maior vida útil, que gerem menos 

resíduos, utilizem de maneira responsável menos recursos naturais, possam ser 

reciclados ou reutilizados e consumam menos água e energia em seus processos de 

produção.  

 

 

2.5.3 Os produtos sustentáveis 

  

        A preocupação com a preservação da natureza estimulou o setor público a 

buscar novos produtos e serviços para satisfação das suas necessidades, 
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principalmente após a introdução da promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável como um dos princípios da licitação pública. A inclusão de critérios 

ambientais nos procedimentos licitatórios constitui um importante instrumento indutor 

de novos padrões de produção e consumo sustentáveis junto ao mercado, à 

sociedade e ao setor público. Nesse sentido, Ferreira (2012, p.90) declara que a 

Administração Pública deve, a partir de então, incorporar ao seu consumo o termo 

sustentável e os critérios ambientais devem “[...] observar os processos de extração 

ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas [...]”. 

 O gestor público deve buscar atenção para proporcionar sustentabilidade em 

suas compras, a opção por produtos os quais não venham a prejudicar de algum 

modo a natureza ou ainda produtos os quais tenham a possibilidade de ter seus 

impactos ambientais mitigados. Nesse ponto, é importante a utilização de 

instrumentos específicos de análise nas compras, como por exemplo, a ecoetiqueta 

ou a ecorrotulagem, além da utilização de produtos analisados e avaliados pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Este é 

responsável pelas análises dos produtos bem como serviços de acordo com suas 

normas bem como conformidades (COSTA, 2011). 

 É possível ainda apontar que alguns produtos brasileiros já contam com 

certificados sustentáveis, sendo uma prática pontual e com dificuldades de 

expansão. Uma prática interessante é a fazer constar no edital do procedimento 

licitatório a especificação do objeto, as características que integrem o certificado de 

modo a possibilitar a seleção do bem ou serviço mais apropriado do ponto de vista 

técnico bem como ambiental. Nesse aspecto é possível considerar que o setor 

público brasileiro tem buscado promover licitações sustentáveis por meio de redução 

do consumo exagerado, aquisição de produtos reutilizáveis, recicláveis, 

biodegradáveis, com maior eficiência e que onerem menos os cofres públicos 

(COSTA, 2011). 

 

 

2.6 A LOGÍSTICA REVERSA 

 

 Antes mesmo de discutir a logística reversa, é interessante ter uma 

concepção do que seria a logística propriamente dita Nesse contexto Daher, Silva e 

Fonseca (2006) afirmam ser um processo de planejamento, implementação e 

controle tanto do fluxo quanto de armazenagem relacionando-os com a eficiência e 
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eficácia das matérias primas. O conceito pode ainda estar integrado com o estoque 

doo processo, com o produto acabado e demais informações relacionadas, desde o 

ponto de origem até o ponto de consumo (com atendimento as necessidades e 

demandas do cliente).  

 A história da logística reversa demonstra que esse conceito foi impulsionado 

na década de 90, especialmente, com o aumento da preocupação com as questões 

relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade, além de uma forte pressão por 

parte dos consumidores perante as empresas. Aliado a essa realidade, as empresas 

passaram a perceber a logística reversa como ferramenta considerável para a 

redução das perdas e dos custos. É possível afirmar que esse conceito tem sido 

cada vez mais empregado no Brasil, tendo como base as evoluções e involuções 

praticadas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos (CHAVES E BATALHA, 

2006). 

 Nesse enfoque, a logística reversa, na concepção de Chaves e Batalha 

(2006, p.425):  

 
A logística reversa é uma atividade ampla que envolve todas as operações 
relacionadas com a reutilização de produtos e materiais como as atividades 
logísticas de coleta, desmonte e processo de produtos e/ou materiais e 
peças usadas a fim de assegurar uma recuperação sustentável deles e que 
não prejudique o meio ambiente. 

  

Em outras palavras, a logística reversa trata-se de uma atividade de 

reutilização dos produtos ou dos materiais de modo a participar do processo de 

recuperação dos dejetos produzidos pelos mesmos e atuando na recuperação 

sustentável de seus “restos” e possibilitando o menor prejuízo ao meio ambiente. É 

ainda considerada como uma ideia de apoio ao ciclo de vida do produto, um 

prolongamento da logística desde sua fabricação até seu retorno para correta 

destinação. Para melhor compreendermos o conceito de logística reversa vide a 

figura apresentada a seguir (figura 1). 
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Figura 1 - Fluxograma da logística reversa 

 

Fonte: Baseado em Chaves e Batalha (2006). 

 

Por outro lado, é importante considerar que, atualmente, os resíduos sólidos 

urbanos gerados diante dos equipamentos elétricos e eletrônicos (computadores, 

impressoras, celulares e televisores) tem sido potencializado com o fator de 

consumo e a necessidade das pessoas em fazerem constantes trocas diante da 

emergência de novos produtos, com melhor qualidade. É estimado que, no Brasil, 

há, aproximadamente, 120.000 toneladas anuais de resíduos de informática, sendo 

em sua maioria por computadores, seguido das impressoras e seus suprimentos e 

por fim os telefones móveis (SILVA; PIMENTA; CAMPOS, 2013). Fato, o qual 

demanda uma preocupação emergente com a logística reversa aplicada a produtos 

de informática.  

Há estimativas que no Brasil a logística reversa representa, em torno, 4% dos 

custos da logística comum, com movimentações financeiras consideráveis. Além do 

mais, tem sido considerada como uma vantagem competitiva para as empresas que 

as possuem aos olhos dos consumidores, de modo a satisfazer suas exigências e 

expectativas. É sabido ainda que o conhecimento profundo na cadeia de 

suprimentos a qual cuja empresa está inserida, bem como a participação ativa e 

consciente faz com que a logística reversa se torne essencial para as empresas e 

possibilitem ser inserida no rol de instituições sustentáveis (DAHER; SILVA; 

FONSECA, 2006). 

No que tange a logística reversa em equipamentos eletrônicos e em produtos 

relacionados com informática (computadores, cartuchos, tonners e afins), Araújo et 

al. (2013) realizaram um estudo e elencaram algumas possibilidades de 
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direcionamento dado a esses produtos, sendo elas: reparações, consertos e 

remanufaturas, leilão ou descontos na revenda, desmontagem e reciclagem (peças 

ou partes), redistribuição, doação, geração de energia, aterros e incineração, entre 

outros. Esses autores, após a realização da pesquisa notaram que para esse nicho 

específico do mercado ainda é essencial a política transparente de retorno, criação 

de estratégias de disposição de produtos retornados e influência da capacidade 

logística.  

No contexto da logística reversa, tem-se o fenômeno do desfazimento de 

bens por parte do serviço público federal, que acontece quando: 

 
O bem público quando se torna ocioso, sem que haja previsão de utilização, 
alienação ou doação a outros órgãos e entidades públicas de qualquer 
esfera da federação, os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional deverão disponibilizá-los através de 
um processo de desfazimento (RIBEIRO, REIS E RIBEIRO, 2016,). 

 

Ou seja, quando um bem no serviço público federal se torna inservível de 

alguma maneira é necessário que um procedimento específico possa ser realizado 

dando o devido direcionamento ao referido patrimônio da instituição. Após esse 

momento de desfazimento o direcionamento dos bens acontecerá de acordo com as 

condições do mesmo, seja pela inutilização ou abandono, retirada das partes 

aproveitáveis ou destruição do material, de acordo com estudos específicos 

realizados bem como diante da orientação praticada por parte do responsável pela 

instituição (RIBEIRO, REIS E RIBEIRO, 2016).  

Diante dessa realidade, pode-se perceber a grande demanda da logística 

reversa em casos de produtos de informática ou relacionados com a tecnologia de 

informação. Aliado a essa situação tem-se a necessidade da administração pública 

em atender a princípios da eficiência, eficácia e economicidade de modo a atender o 

setor público com procedimentos licitatórios adequados e privilegiando aspectos da 

sustentabilidade. E, portanto, a logística reversa se torna uma ferramenta 

interessante e que deve ser pensada diante dessa realidade brasileira.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Especificar a metodologia da pesquisa que foi realizada é o ponto norteador 

para o desenvolvimento da mesma. Para tanto é importante considerar que cada 

pesquisa requer uma forma de se pesquisar, conforme nos contam Cervo e Bervian 

(2002, p.65) que “cada abordagem ou busca admite níveis diferentes de 

aprofundamento e enfoques específicos conforme o objeto de estudo, objetivos 

visados e qualificação do pesquisador”. 

Foi feita uma revisão teórica, bibliográfica, por meio de livros de 

doutrinadores consagrados, artigos científicos relacionados ao tema, aspectos legais 

e normativos vigentes, teses e dissertações que tratem de compras verdes, compras 

sustentáveis e logística reversa. Para a conceituação e a fundamentação jurídica 

das compras públicas sustentáveis foi realizada uma pesquisa exploratória de 

delineamento bibliográfico e documental. Que segundo Andrade (2004, p.51) é “toda 

atividade acadêmica pressupõe uma pesquisa bibliográfica inicial. A preparação de 

trabalhos escritos [...] ou orais [...] fundamenta-se em dados colhidos por meio de 

pesquisa bibliográfica”. 

Para Vergara (2004, p.47) a pesquisa exploratória “é realizada em área na 

qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado”. Quanto a abordagem do 

problema, classifica-se como uma pesquisa qualitativa que segundo Gil (2008) é que 

considera a parte subjetiva do problema analisado. Foi realizada por meio de análise 

documental on line que teve como base a análise dos editais  e contratos de 

licitação realizados pela Instituição de Ensino Superior no Norte do País, no período 

de janeiro de 2014 a julho de 2017., a fim de verificar se as mesmas contemplaram 

os critérios de sustentabilidade dispostos na Instrução Normativa no 01/2010, foi 

possível através das informações coletadas dos pregões referentes a bens 

adquiridos entre janeiro de 2014 e julho de 2017, disponíveis no portal da própria 

instituição.  

A pesquisa ainda pode ter sido tipificada como sendo de campo, já que de 

acordo com Marconi e Lakatos (2006, p. 188) “é aquela utilizada com o objetivo de 

conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 

procura uma resposta”. Por fim, a pesquisa ainda foi documental online por se tratar 

de uma fonte de coleta de dados restrita a documentos dispostos no portal da 

instituição estudada.  
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3.2 INSTRUMENTAL PARA COLETA DE DADOS 

 

Nesse sentido, a depender do tipo de documento ou material utilizado há uma 

manipulação e um tratamento diferente de acordo com a especificidade de cada 

instrumento (FURASTÉ, 2006; VERGARA, 2004; MARCONI E LAKATOS, 2003). E 

para a presente pesquisa foi utilizado o instrumental da pesquisa de um questionário 

semiestruturado composto de perguntas abertas e fechadas que visam verificar os 

objetivos do trabalho, conforme demonstrado no Apêndice A e B.  

 

3.3 POPULAÇÃO/AMOSTRA 

 

 A amostra da pesquisa foi, em um primeiro momento, a seleção por parte dos 

editais das aquisições de bens e serviços pela instituição a respeito de produtos e 

serviços de informática e, em um segundo momento, uma entrevista com o diretor 

de tecnologia da informação da instituição pesquisada. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados requer a realização de três pontos básicos, sendo eles: a 

interpretação, a explicação e a especificação. No primeiro item é o momento de 

integrar as variáveis, de modo a possibilitar a ampliação dos conhecimentos a 

respeito de determinado fenômeno (objeto do estudo). Em seguida, advém a 

explicação que se refere ao esclarecimento sobre a origem das variáveis apontadas 

e estudadas e a especificação é o ponto relacionado com a exposição sobre as 

relações e as variáveis, validando-as e analisando as indagações e hipóteses 

formuladas (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

E para chegar aos resultados se utilizou da análise de conteúdo que para 

Bardin (2011), o termo designa um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. Com isso buscará 
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analisar as respostas do indivíduo pesquisado diante das considerações teóricas 

realizadas pelos pesquisadores, integrando teoria e prática e averiguando, 

subliminarmente, essas respostas.  

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para realização da pesquisa observar-se-ão os parâmetros contidos na 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que dispõe 

sobre pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 1996). Também serão 

seguidas todas as recomendações do Conselho Federal de Psicologia (CFP), por 

meio da Resolução n.016 de 20 de dezembro de 2000 e das normas estabelecidas 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), com a Resolução n. 196, 

de 10 de outubro de 1996. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os dados em relação aos objetivos geral e 

específicos da Instituição de Ensino Superior do Norte do País, foco da nossa 

pesquisa. 

  

4.1 A INSTITUIÇÃO EM ESTUDO 

 

 A Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) estudada é a única 

Universidade Federal de Rondônia, foi criada por meio da Lei 7.011 de 08 de julho 

de 1982, subordinada ao Ministério da Educação (MEC). Atualmente é multicampi, 

ou seja, está presente em oito diversos municípios do Estado (Porto Velho, Guajará-

Mirim, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e Presidente Médici), 

tendo a sede na cidade de Porto Velho e nela sendo localizados os setores 

responsáveis pelas direções políticas da instituição, que tem previsão constitucional, 

art. 207, estabelece que: 

 

Art. 207-As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
(BRASIL, 1988). 

  

Em outras palavras a instituição estudada possui uma vinculação ao MEC, 

porém é autônoma em suas decisões que comportem sua atividade-meio, o ensino. 

E ainda deverá integrar a tríade de conhecimento universitário: ensino, pesquisa e 

extensão. Diante dessa realidade, a missão da instituição é de “produzir e difundir 

conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando ao 

desenvolvimento da sociedade”, como consta no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (BRASIL, 2014, p.30). Já a visão é de “ser referência em educação 

superior, ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, até 2018” (BRASIL, 2014, 

p.30). 

O setor em estudo do presente trabalho está vinculado a uma Pró-reitoria, a 

Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) a qual integra os setores de apoio ao 

planejamento, sendo eles: a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, a Diretoria de 

Planejamento e Informação (DPI), Desenvolvimento e Informação, a Diretoria de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade (DIRCOF) e a Diretoria da Tecnologia da 
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Informação (DTI), sendo essa o objeto da pesquisa em tela. Esse setor é 

responsável por dar suporte na análise da situação externa, bem como estabelecer 

os objetivos e metas, elaboração dos planos de atividades, acompanhamento e 

controle das atividades realizadas (BRASIL, 2014).  

 A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) tem como objetivo planejar, 

executar e prover os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que 

possibilitem o apoio ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão bem 

como os aspectos de gestão e de serviços à comunidade. É composto de duas 

linhas de trabalho: Manutenção e suporte aos usuários; infraestrutura, redes e 

serviços e conta, atualmente, com uma equipe de 18 servidores, sendo um deles o 

diretor, o qual participou da pesquisa em tela. A seguir serão apresentados os 

resultados da pesquisa, inicialmente, no que tange a análise dos contratos 

realizados pela instituição e em seguida pelas informações prestadas pelo diretor a 

respeito dos contratos de suprimentos e sua logística reversa. 

 

4.2 A ANÁLISE DOS CONTRATOS 

 

Gráfico 1 - Quantidade de contratos  

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa. 

 

Foram analisados 673 editais, no período delimitado na pesquisa de janeiro 

de 2014 a julho de 2017 de licitação nas modalidades de pregão, termo de 
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referência, projeto básico e convite. Deste total 358 eram pregões, 187 termos de 

referências, 89 projetos básicos e 39 convites. Foram separados deste montante 

apenas os editais referentes aos equipamentos de informática (computadores, 

nobreaks, locação de impressoras, cartuchos, entre outros). Seguindo a análise dos 

dados foi possível verificar que dos editais selecionados apenas dez da modalidade 

pregão e cinco da modalidade termo de referência fazem referência aos 

equipamentos de informática.  

A realidade brasileira diante da realização de compras no setor público e da 

modernização das técnicas utilizadas está integrada com o aumento da divulgação 

desses instrumentais, especialmente, com estratégias de transparência dos gastos 

públicos e com uso de ferramentas específicas, como o e-government procurement 

(e-GP). O que se observa nos resultados da pesquisa que a maior parte das 

aquisições são realizadas por meio de pregão eletrônico, o que corrobora com 

Tripadalli, Fernandes e Machado (2011).  

Outro ponto de questionamento da pesquisa foi a respeito do descarte dos 

objetos ao término de uso e suas respectivas especificações nos contratos 

realizados com a instituição estudada. Foi possível inferir por meio dos editais que a 

instituição estudada tem a preocupação nas licitações e contratos com a 

sustentabilidade e a logística reversa dos materiais empregados nos itens licitados. 

Portanto, cem por cento (100%) dos editais têm item e subitem relacionados ao tema 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.  

É perceptível que nos editais há uma preocupação em resguardar o meio 

ambiente e a administração pública no que concerne ao descarte adequados dos 

resíduos sólidos urbanos gerados por equipamentos elétrico e eletrônicos 

(computadores, impressoras), corroborando com as pesquisas de Silva, Pimenta e 

Campos (2013). O Gráfico 2 a seguir mostra o tipo de produtos adquiridos nos 

editais analisados. 
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Gráfico 2 - Especificação dos produtos  

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa. 

 

É possível ainda analisar no decorrer da realização da pesquisa que no 

relacionado ao serviço de locação de impressoras, tem-se a seguinte realidade: 

contratação de trezentas impressoras, das quais 150 (50%) são multifuncionais de 

médio porte e monocromática, 100 (33%) são  multifuncionais de grande porte e 

monocromáica e 50 (17%) são multifuncionais de médio porte coloridas. Outro ponto 

é que há a intenção de contratar os serviços de 200 impressoras, dos quais 80 são 

multifuncionais de grande porte monocromáticas, 80 de médio porte monocromáticas 

e 40 de médio porte coloridas. Já a respeito do edital de contratação de 177 

impressoras, das quais 117 são multifuncionais de médio porte monocromáticas, 40 

de médio porte coloridas e 20 são de grande porte monocromáticas. 

No que tange a respeito dos editais de licitação para compra de cartuchos e 

toners para impressoras e outros acessórios de informática, sendo possível perceber 

através dos dados que o maior consumo por parte da instituição é de cartuchos e 

toners pretos, 540 e 1207 respectivamente, seguidos de mouse pad 502 unidades, 

mouse usb 420 e apoio de punho de teclado 353. Os próximos itens mais 

consumidos são os toners xerox preta 339, cartucho hp colorido 340 e toner 

Lexmark preto 197. 
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No que se refere a fiscalização do descarte do material, que é executado pela 

empresa contratada, não há qualquer tipo de menção a como o mesmo é realizado 

ou se de fato é realizado. Ao que se notou na realização da pesquisa, que o 

descarte segue o procedimento estabelecido na legislação, diante do desfazimento 

dos bens, sem ter especificação sobre a logística reversa. Nesse aspecto, Santos, 

Favaretto e Anna (2011) afirmam que embalagens de um modo geral, atualmente, 

são os representantes de situação de alerta e atenção para as empresas 

preocupadas com o meio ambiente. E esses autores apontam que após serem 

utilizados pelos clientes, os cartuchos e tonners vazios se tornam resíduos tóxicos, 

seja por colocar em risco o meio ambiente ou a saúde humana, e, portanto, o 

destino adequado desses é essencial para a sustentabilidade bem como a 

população de um modo geral.  

 

Gráfico 3 - Item relacionado com o descarte dos materiais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme pesquisa. 

 

No Gráfico 3 apresentado anteriormente pode-se perceber que, tendo por 

base os contratos analisados, 100% deles tinham algum tipo de previsão a respeito 

do descarte adequado dos produtos adquiridos. Essa preocupação vai de encontro 

com as pesquisas de Alves (2015) que afirma que os resíduos eletrônicos 

(especialmente, computadores, impressoras e seus derivados) tornam-se um 
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problema até mesmo para a saúde humana, podendo causar danos à respiração, ao 

sistema neurológico, entre outros. 

 

4.3 O GESTOR DA INSTITUIÇÃO 

 

 A pesquisa ainda contou com a aplicação de um questionário para o diretor 

da Diretoria de Tecnologia da Informação, sendo que é um gestor do sexo 

masculino, com 39 anos de idade, com treze anos de atuação na instituição e com 

seis meses no cargo de diretor.  

Ao ser questionado se os editais de licitação de aquisição de bens e serviços 

preveem o descarte adequado dos materiais utilizados, este afirmou que 

frequentemente dos casos há essa preocupação por parte da instituição. O que 

ratifica o que afirma Marchi (2011) que para o acontecimento da redução do 

chamado “lixo eletrônico” no Brasil há a criação de um conhecimento organizacional 

no qual prioriza a logística reversa e sua implantação do setor público deverá ocorrer 

com suporte das instituições privadas, como é o caso apresentado nos dados 

coletados.  

 Outro ponto que foi questionado com o gestor da instituição foi a respeito da 

exigência ou não da utilização de materiais, por parte da mesma, em conformidade 

com a legislação referente à sustentabilidade e a resposta foi no sentido que essa é 

sempre uma cobrança realizada. Ao ser inquirido sobre a fiscalização do destino 

dado aos materiais após a sua vida útil, o diretor afirmou que frequentemente a 

instituição busca realizar tal ação de modo a promover, verdadeiramente, a busca da 

logística reversa bem como dos aspectos relacionados à sustentabilidade.  

 No tocante à preferência por parte da instituição por compra de material 

fabricado com material reciclável há uma predominância dessa procura, 

independentemente, de qual seja esse produto, a exemplo dos cartuchos e tonners 

remanufaturados, bem como papel e copo reciclável. Ao ser questionado sobre as 

baterias e os tonners e o conhecimento do destino adequado, o participante da 

pesquisa afirmou que “sempre” busca a informação do descarte correto, mas sem 

realizar a devida fiscalização necessária.  

Por fim, para o entendimento do gestor participante da pesquisa, apenas às 

vezes a escolha de materiais sustentáveis se tornam a melhor escolha por parte das 

instituições. E no que se refere a possíveis sugestões para práticas sustentáveis na 
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aquisição de produtos de informática a resposta foi a seguinte “já estamos fazendo a 

troca de produtos pouco eficientes, vamos partir para a troca de produtos que sejam 

fornecidos e recolhidos após a vida útil pelo fabricante, com descarte consciente”. 

Fato que corrobora com o pensamento de Ribeiro, Reis e Ribeiro (2016) de que as 

instituições públicas ainda muito precisam avançar para promover ações de logística 

reversa em aquisição de produtos de informática, seja pela incipiência de legislação 

específica ou pelo desinteresse dos servidores, gestores e demais membros das 

equipes técnicas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a diminuição de recurso naturais, se vê a necessidade de 

direcionamento político, econômico, social e educacional para a manutenção da vida 

no planeta como essencial e urgente para todos nós. A alteração de conduta e o 

engajamento da sociedade quando o tema se relaciona ao meio ambiente é a única 

forma de alcance do consumo sustentável. O desenvolvimento sustentável se resulta 

e finda-se da relação equilibrada entre o homem e a natureza.  

Claro que não é conter o crescimento econômico, é muito além disso, pois vai 

a incentivar o crescimento econômico e social de forma responsável, ao satisfazer 

as necessidades da presente geração sem comprometer as futuras. Diante desses 

fatores pode-se perceber que há mudanças de conscientização de toda a 

população, que passa a exigir do governo a criação de políticas públicas 

regulamentadoras do sistema sócio econômico para o alcance da cultura ambiental.     

Nesse interim, que, dentre outros documentos nasce com o objetivo concreto 

determinar a obrigatoriedade da administração pública em contratar produtos que 

vão de acordo à política de compras públicas sustentáveis, por meio de critérios 

ecológicos. As licitações sustentáveis representam um dever para o gestor público, 

que pode ser verificado de forma qualitativa, o que possibilita aos órgãos 

fiscalizadores a verificação do cumprimento legal no que se refere aos critérios 

sustentáveis.  

No que se refere ao objetivo específico de identificar os editais publicados de 

aquisição de bens e serviços, por uma instituição pública federal de ensino superior 

localizada em Porto Velho-Rondônia, no período de janeiro de 2014 a julho de 2017 

pode-se notar que dos 673 editais, apenas quinze relacionavam-se com 

equipamentos de informática (computadores, nobreaks, locação de impressoras, 

cartuchos, entre outros). No tocante a verificação a respeito dos termos de 

referência ou dos projetos básicos cumprirem o que determina a legislação a 

respeito das exigências de logística reversa pode-se considerar que em 100% dos 

casos havia referência a adequada destinação dos produtos adquiridos por parte da 

instituição.  

Porém, no tocante à fiscalização é possível perceber que há uma pequena 

preocupação, sem, no entanto, uma realização adequada ou conforme os ditames 
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legais, é como se apenas a prescrição dos contratos fosse essencial para o seu 

desenvolvimento. Portanto, os contratos possuem cláusulas de previsão de descarte 

adequado, sem a devida fiscalização por parte da instituição.  

Por fim, sabe-se que a instituição de ensino possui nos contratos a realização 

do descarte adequado como pré-condição para a devida contratação por parte das 

empresas, seja na concessão dos produtos ou dos serviços, no entanto, ainda 

pouco ou quase nenhum destaque para como a fiscalização dessa logística reversa 

acontece no serviço público no tocante aos serviços de informática. Tendo em vista 

a importância do tema que se realizou pesquisa em caráter bibliográfico, documental 

e empírico, pode-se afirmar que cabe às instituições de ensino superior da esfera 

federal buscarem sempre a contratação que degrade menos o meio ambiente, que a 

política ambiental deve ser incorporada em toda e qualquer contratação pública e 

que a consciência dos gestores para uma melhor agregação de valores. 

E a presente pesquisa tem suma importância para o tema, bem como para 

pesquisas futuras, as quais busquem melhoria para a sustentabilidade e descarte 

conciente dos materias e lixos eletrônicos produzidos.  
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “O IMPACTO DE UMA 
LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS: UM 
ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR”, 
sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de 
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com o pesquisador ou com a instituição. 
Os objetivos deste estudo são analisar se os contratos de locação dos produtos de 
informática, em especial as impressoras e os nobreaks, preveem o descarte correto 
e a logística reversa dos cartuchos e baterias. De modo específico, tem como 
objetivos: identificar os editais publicados de aquisição de bens e serviços, por uma 
instituição pública federal de ensino superior localizada em Porto Velho-Rondônia, 
no período de janeiro de 2014 a julho de 2017, verificar se os termos de referências, 
ou projetos básicos cumprem o que determina a legislação no tocante às exigências 
de logística reversa e; verificar se há e como é feita a fiscalização desses materiais e 
equipamentos. 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder o questionário enquanto 
instrumental da pesquisa. As informações obtidas através dessa pesquisa serão 
confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão 
divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 
Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o senhor 
(a), podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 
qualquer momento com o pesquisador responsável Murilo Gonçalves Almeida, no e-
mail muriloalmeid06510@gmail.com ou no telefone 69-984008046. 
 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar.  
 

_________________________________________ 
Sujeito da pesquisa 

 
 
 

Porto Velho, ___ de __________ de 2017. 
 

mailto:muriloalmeid06510@gmail.com
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

 

 Idade: __________________________ 

 

 Cargo: __________________________ 

 

 Tempo no cargo:___________________ 

 

 Tempo na instituição:___________________ 

 

 

1) Os editais de licitação de aquisição de bens e serviços preveem o descarte 

correto dos materiais usados? 

(  ) Sempre  

(  ) Frequentemente  

(  ) Às vezes  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca 

 

2) A instituição exige que os materiais utilizados estejam em conformidade com 

a legislação, no tocante à sustentabilidade? 

(  ) Sempre  

(  ) Frequentemente  

(  ) Às vezes  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca 

 

3) Quando adquiridos os bens ou contratados os serviços, a instituição fiscaliza 

o destino dos materiais após sua vida útil?  

(  ) Sempre  

(  ) Frequentemente  

(  ) Às vezes  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca  

 

4) A instituição dá preferência aos produtos fabricados com material reciclável? 

(  ) Sempre  

(  ) Frequentemente  

(  ) Às vezes  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca 

 

5)  A destinação das baterias dos nobreaks e cartuchos das impressoras é 

conhecida pela instituição?  
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(  ) Sempre  

(  ) Frequentemente  

(  ) Às vezes  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca 

 

6)  Os critérios de sustentabilidade auxiliam na aquisição de melhores produtos 

para a instituição? 

(  ) Sempre  

(  ) Frequentemente  

(  ) Às vezes  

(  ) Raramente  

(  ) Nunca 

 

7)  Qual as suas sugestões para que a instituição consiga, a partir de práticas de 

sustentabilidade, ser mais eficiente na aquisição de produtos de informática? 


