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ICLEI – Governos Locais pela
Sustentabilidade: Onde estamos

Como o ICLEI trabalha

Projetos

Ferramentas e Serviços

Redes e Advocacy

Compromissos

CPS & ICLEI
Ações no Brasil

2004-2005
Pesquisa sobre o
estado da arte de
CPS no Brasil

2007-2009
Projeto Piloto: estados de
MG, SP e cidade de SP
Conexão Remate
www.iclei.org/index.php?id=7443

2009-2012
2006 e 2008
Guia de compras
públicas sustentáveis
(2 edições)

Projetos com estados do
Rio de Janeiro, Bahia;
capacitações no
MPOG, Senado e
Câmara; livro sobre
compras institucionais
sustentáveis
www.iclei.org/index.php?id=7
443

Atual
Listas de discussão;
rede internacional
PROCURA+
Projeto: Compras
Sustentáveis pela
Inovação e por
uma Economia
Verde e Inclusiva

Projeto Compras Sustentáveis pela
Inovação e por uma Economia Verde e
Inclusiva

http://sams.iclei.org/o-que-fazemos/promovemos-a-acao-local/projetos-emandamento/cps-inovacao.html

Inclusão de critérios de
sustentabilidade nas compras públicas

O que são
Compras
Públicas
Sustentáveis?
(CPS)

• Solução para integrar as considerações
ambientais, sociais e econômicas no processo de
compra e contratação dos governos.
• Assegurar que aquisições atinjam objetivos mais
abrangentes, como aqueles relacionados à
eficiência no uso de recursos, redução de emissão
de GEEs, responsabilidade social e
desenvolvimento econômico.
• A compra pode incentivar diversos
fornecedores, promovendo práticas justas de
emprego e contratações éticas.
• Objetivos econômicos que podem ser alcançados por
meio de uma compra incluem a criação de novos
empregos, novos mercados, desenvolvimento
local e oportunidades para micro e pequenas
empresas, além de oferecer a melhor relação
qualidade-preço no ciclo de vida de uma compra.
• Avaliar a necessidade de compra e aumentar
eficiência.

Potencial das compras públicas:
sustentabilidade, inovação e estímulo
à economia local
 Poder público como agente de transformação. Os governos detém um
grande poder de compra (21,5% PIB em 2012 – IBGE).
 Gastos podem orientar os mercados a inovarem e se tornarem mais
sustentáveis - crescimento da economia verde e mais inclusiva.
 Adotar novos conceitos e critérios nas compras públicas e exercer sua
responsabilidade como grande consumidor.
 Impulsionar o desenvolvimento nacional e local sustentável por meio da
indução e ampliação de oferta de produtos mais sustentáveis pelo mercado.
 Além de impulsionar o consumo sustentável, os governos podem fomentar a
inovação, desempenhando um papel importante no desenvolvimento e
disseminação de novas tecnologias.
 Sustentabilidade e inovação podem ser uma oportunidade de negócio para
MPEs. No Brasil, as MPEs venderam 30% de tudo o que o Governo Federal
comprou em 2013 - SEBRAE.

Projeto Compras Sustentáveis pela
Inovação e por uma Economia Verde e
Inclusiva

LANÇAMENTO
• Apresenta conceitos relacionados às
CPS;
• Vantagens relacionadas;
• Metodologia Procura+
• Experiências e boas praticas.
• Compras Públicas para a Inovação.

Disponível para download em:
www.iclei.org/sams
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