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DECRETO Nº 092/2022 

 

“ESTABELECE DIRETRIZES PARA A PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS CONTRATAÇÕES 

REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL” 

O Prefeito Municipal de Iúna/ES no uso 

das suas atribuições legais, e  

Considerando o disposto no Artigo 3º da 

Lei 8.666/93; 

Considerando a necessidade de 

cumprimento das metas gradativas do 

Programa Estadual de Sustentabilidade 

Ambiental e Apoio aos Municípios 

(PROESAM), programa este que o 

Município é aderente; 

Considerando a requisição formulada 

através do processo administrativo nº 

3339/2022, encaminhado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Limpeza 

Pública e Turismo; 

 

DECRETA 

Art. 1º Este decreto estabelece diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável 

nas contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Iúna/ES. 

Art. 2º No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o responsável pela 

aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará a viabilidade da adoção de 

critérios de sustentabilidade, nos termos deste decreto.  

§1º Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas práticas 

sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. 

§2º O edital de licitação que estabeleça critérios de sustentabilidade poderá ser objeto de 

consulta pública, visando verificar a adequação das exigências ao mercado fornecedor. 

§3º A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter 

competitivo do certame e a economicidade da contratação. 

§4º Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este decreto serão veiculados 

como especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 

Art. 3º Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor técnica, ou o 

tipo técnico e preço, poderão ser estabelecidos, no instrumento convocatório, critérios 

objetivos de sustentabilidade, relacionados ao objeto licitado, para a avaliação e 
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classificação das propostas.  

Art. 4º Consideram-se critérios de sustentabilidade: 

I – economia no consumo de água e energia; 

II – minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente adequada dos 

que forem gerados; 

III – racionalização do uso de matérias-primas; 

IV – redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 

V – adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 

VI – utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de menor 

toxidade; 

VII – utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 

VIII – utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 

biodegradáveis compostáveis; 

IX – utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 

processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente adequadas; 

X – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

XI – maior geração de emprego, preferencialmente com mão de obra local; 

XII – preferencialmente para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;  

XIII – fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias.   

Art. 5º As especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para 

contratação de obras e serviços de engenharia serão elaboradas visando à: 

I – economia na manutenção e operacionalização da edificação; 

II – redução do consumo de energia e água; 

III – utilização de tecnologia e materiais que reduzam o impacto ambiental; 

IV – observância de outros critérios de sustentabilidade, desde que devidamente 

fundamentados. 

Art. 6º Os critérios de sustentabilidade referidos neste decreto serão observados, sempre 

que possível, nas propostas de inclusão de itens de material e serviços na listagem do 

município. 
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Parágrafo Único. O responsável pela proposta informará o critério de sustentabilidade 

utilizado na especificação inserida. 

Art. 7º O município poderá expedir normas complementares para o cumprimento do 

disposto neste decreto. 

Art. 8 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna-ES, ao primeiro dia do mês de dezembro 

do ano de dois mil e vinte e dois (01/12/2022). 

 

 

CLÁUDIO DEPS ALMEIDA  

Prefeito Municipal em Exercício  

 

 

 

 

Publicado no saguão de entrada da 

Prefeitura Municipal de Iúna - ES, 

às 17h00m do dia 01/12/2012. 

 

Breno Vinícius da Silva Oliveira 

      Chefe de Gabinete 
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