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RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo discutir o papel da licitação 
como instrumento de política pública para o desenvolvimento sustentável no 
Brasil. A licitação pode ser conceituada como o processo administrativo utilizado 
pela Administração Pública e demais pessoas indicadas pela lei visando a 
selecionar a melhor proposta, por meio de critérios objetivos e impessoais, para 
a celebração de contratos. Com a alteração promovida pela Lei 12.349/10, o 
artigo 3º da Lei Geral de Licitações – 8.666/93, passou a prever expressamente 
a promoção do desenvolvimento sustentável como finalidade da licitação. A Lei 
do Regime Diferenciado de Contratações – n. 12.462/11 e a Lei de Resíduos 
Sólidos – n. 12.305/10 contém disposições com este mesmo jaez. A previsão da 
norma geral licitatória teve por escopo a implementação da função social da 
licitação, vista não somente como meio de atender o imediato interesse da 
Administração Pública, como também um poderoso instrumento de 
transformação social nos diversos setores da sociedade. Com efeito, se de um 
lado a licitação estimula a concorrência e os meios de produção como fatores de 
desenvolvimento, de outro deve garantir que sejam observados padrões 
sustentáveis para que o produto do desenvolvimento seja usufruído pelas 
presentes e futuras gerações. A relevância do tema justifica-se na medida em 
que a concretização do desenvolvimento nacional constitui um dos objetivos da 
República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Constituição 
Federal. Para além de conceituar a licitação como instrumento do 
desenvolvimento sustentável, este trabalho delineia as hipóteses em que o 
procedimento será adequado para tal finalidade, os critérios sustentáveis a 
serem adotados e a relação custo/benefício da adoção desta prática. Trata-se 
de pesquisa exploratória, com análise bibliográfica e documental. A partir das 
normas legais a reflexão é desenvolvida de forma dialética, contrapondo-se as 



teses doutrinárias e jurisprudências acerca do tema para se alcançar um 
resultado condizente com o poder-dever da Administração Pública para a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 
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