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Compras Públicas Sustentáveis sob a ótica
da Nova Lei de Licitações e Contratos
Conteúdo Programático
Carga horária: 08 horas de duração
Horário: 2 manhãs das 08h30 às 12h30
Esclarecimento de dúvidas ao vivo
SOBRE ESTE CURSO
A recente promulgação da Lei no 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos
representa importante avanço na promoção do chamado desenvolvimento nacional
sustentável, alçando-o à condição de princípio e objetivo a ser atingido por meio das
compras e contratações realizadas pela Administração Pública.
O avanço da temática da Sustentabilidade, tanto no setor público como no privado, se
deve, em grande parte, ao agravamento da crise ambiental e climática global, somada à
crescente precarização de direitos humanos e sociais nas cadeias de fornecimento. A
nova norma, ao enaltecer o desenvolvimento sustentável como um dos objetivos da
licitação, representa uma resposta a esse cenário de crise socioambiental, bem como
favorece a busca pela maior eﬁciência nas compras e contratações, inclusive com ganhos
de caráter econômico, substituindo a cultura do “menor preço” pela do “melhor preço”.
Uma das inovações promovidas pela nova legislação diz respeito à consideração do ciclo
de vida do objeto no planejamento e na condução dos processos licitatórios. Dessa
forma, os impactos sociais, ambientais e econômicos presentes nas diferentes etapas do
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ciclo de vida dos produtos e serviços deverão ser considerados na elaboração de termos
de referência, especiﬁcações técnicas, editais e cláusulas contratuais, com o objetivo de
promover, de forma efetiva, o desenvolvimento nacional sustentável por meio do uso do
poder de compra governamental.
Considerando que a sustentabilidade e o ciclo de vida de produtos e serviços constituem
elementos com algum grau de complexidade técnica, é fundamental que os gestores
públicos atuantes nas áreas de compras e contratações, assim como em áreas técnicas
que demandam produtos e serviços para a execução de suas atividades, estejam
familiarizados com normas, ferramentas e informações de mercado que viabilizem a
realização das chamadas Licitações Sustentáveis na prática.
O objetivo deste curso consiste, portanto, na apresentação de metodologia para aplicação
do conceito de Abordagem de Ciclo de Vida no planejamento das compras e contratações,
bem como de ferramentas para a elaboração do processo licitatório em consonância com
as determinações da Nova Lei de Licitações e Contratos, considerando os diferentes graus
de maturidade do mercado fornecedor e sua capacidade de atendimento a requisitos de
sustentabilidade de forma viável técnica e economicamente.

Esclarecimentos de dúvidas
Observação: as dúvidas, dentro do tema, que não forem respondidas
durante os dias de aula, serão esclarecidas pelos professores, após o curso,
e ﬁcarão disponíveis no site do IL, em área especíﬁca dos alunos.
Dúvidas e esclarecimentos adicionais pós-curso serão atendidos através do
e-mail: consultoria@institutolicitar.com.br

Cursos OnLine Ao Vivo
para todo o Brasil!
Uma imersão digital e interativa
no mundo das licitações.

Professora
Denize Cavalcanti
Advogada especialista em Direito Público, com mais de 15 anos de
experiência em Licitações e Contratações Sustentáveis, Gestão de Resíduos
Sólidos, Mudanças Climáticas, Segurança Química, Rotulagem Ambiental e
Consumo Sustentável, como servidora pública no governo do Estado de São
Paulo e como consultora de organizações nacionais e internacionais.

Programação
1ª dia
Das 08h30 às 12h00
• Contextualização da nova legislação frente ao cenário econômico, social e
ambiental nacional e global;
• Legislação constitucional e infraconstitucional correlata ao tema de Licitações e
Contratações Públicas Sustentáveis;
• Dispositivos da Nova Lei de Licitações e Contratos relacionados ao conceito de
ciclo de vida do objeto;
• Introdução à metodologia para Abordagem de Ciclo de Vida de produtos e serviços;
Das 12h00 às 12h30 – Esclarecimentos de dúvidas

2ª dia
Das 08h30 às 12h00
• Metodologia para Abordagem de Ciclo de Vida: etapas a serem observadas e
ferramentas para aplicação na prática;
• Seleção dos itens para aplicação;
• Mapeamento de impactos socioambientais e avaliação dos riscos associados;
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• Legislação especíﬁca, normas técnicas, mecanismos de avaliação da conformidade
e sistemas de rotulagem socioambiental;
• Deﬁnição de critérios de sustentabilidade para especiﬁcações técnicas, editais e
cláusulas contratuais;
Das 12h00 às 12h30 – Exercícios e Esclarecimentos de dúvidas
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As aulas online serão transmitidas utilizando o aplicativo Zoom
Segue o link para download do aplicativo Zoom em Português:
https://zoom.us/download#client_4meeting
Requisitos mínimos para utilizar a plataforma Zoom:
https://bit.ly/3cQUw4h

Só falta você… vamos começar?
Fale com nossos consultores, por telefone ou WhatsApp,
pelo número 11 3783-7666
ou acesse nosso site para saber mais.

www.institutolicitar.com.br

