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Lei 22.421 – Lei das Licitações Sustentáveis

Dispõe sobre a inserção, nos editais de licitação, de disposições
voltadas para a proteção do meio ambiente na aquisição de bens
e serviços.

• Art. 1º – Nos editais de licitação a cargo de órgãos e entidades
da administração direta e indireta dos Poderes do Estado,
poderão ser inseridas disposições voltadas para a proteção do
meio ambiente na aquisição de bens e serviços.



Lei 22.421 – Lei das Licitações Sustentáveis

• Art. 2º – A administração pública poderá definir o objeto
pretendido no instrumento convocatório, mediante a
utilização de variantes que considere ambiental e socialmente
sustentáveis, desde que a escolha não comprometa a
natureza competitiva do procedimento e a economicidade da
contratação

Parágrafo único – As variantes referem-se à descrição do objeto
pretendido que inclua, além dos requisitos mínimos, elementos
que lhe atribuam sustentabilidade socioambiental, entre eles:

• I – utilização de produtos de origem ambientalmente
certificada;



Lei 22.421 – Lei das Licitações Sustentáveis

• II – racionalização do uso de matérias-primas;

• III – utilização de produtos recicláveis;

• IV – utilização de técnicas que resultem em redução de
emissão de poluentes e de gases de efeito estufa;

• V – adoção de mecanismos que promovam a eficiência
energética e a redução de consumo de água;

• VI – adoção de políticas sociais inclusivas e compensatórias.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



Regulamentação

Necessária para a inserção de critérios e parâmetros
dos elementos que atribuem sustentabilidade
socioambiental.

Proposta de decreto que:

• Regulamente as disposições voltadas para a
proteção do meio ambiente na aquisição de bens e
serviços nos editais de licitações;

• Institua um Comitê Técnico para apoio.



Proposta de Decreto

A inserção de disposições voltadas à proteção do meio
ambiente tem como objetivo:

• Reduzir do consumo de recursos naturais e promover da
eficiência energética;

• Expandir de fontes de energia renovável;

• Mitigar das emissões de gases de efeito estufa e de poluentes
causadores de degradação ambiental;

• Reduzir do impacto ambiental dos bens e serviços a serem
adquiridos pelo Poder Público Estadual;

• Promover a utilização de tecnologias de baixa emissão de
carbono.



Proposta de Decreto

Relacionado aos produtos de origem ambientalmente 
certificada:

• Certificados ambientais reconhecidos pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO;

• Certificados de rotulagem ambiental reconhecidos pela 
Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

• Certificados e selos de performance ambiental reconhecidos 
pelo SISEMA.



Proposta de Decreto

Relacionado à racionalização da matéria-prima:

• O aprimoramento ou gerenciamento de processos produtivos
baseados em conceitos de simbiose ambiental, ecoeficiência,
produção sustentável, logística reversa, economia circular ou
outros processos que comprovadamente reduzam a
quantidade de matéria-prima proveniente de recursos
naturais.



Proposta de Decreto

Relacionados à utilização de produtos recicláveis:

• Técnicas de reaproveitamento de materiais descartados para
reintrodução nos ciclos de produção e consumo;

• Produtos biodegradáveis, atóxicos e reaproveitados que
comprovadamente reduzam o consumo de recursos naturais,
poupem energia e água e diminuam o volume de resíduos
gerados.

• Outros mecanismos de utilização de produtos recicláveis
reconhecidos ou aceitos pelo órgãos do SISEMA.



Proposta de Decreto

Relacionados à utilização de técnicas que resultem em redução
de emissão de poluentes e de GEE:

• A elaboração e disponibilização de inventários corporativos de
gases de efeito estufa;

• O monitoramento, reporte e verificação de emissões de GEE
provenientes da aquisição de bens e serviços pelo Poder
Público Estadual;

• A elaboração e implementação de planos de mitigação e
compensação de emissões de GEE para a execução de obras
públicas e provisão de bens e serviços contratados pelo Poder
Público Estadual;



• A utilização de equipamentos e processos que reduzem a
emissão de poluentes estabelecidos nas normas
ambientais brasileiras.

• Outras técnicas que resultem em redução de emissão de 
poluentes e de gases de efeito estufa reconhecidos ou aceitos 
pelo órgãos e entidades que compõem o SISEMA.



Proposta de Decreto

Relacionados à mecanismos de promoção à eficiência
energética:

• Sensor de presença para iluminação;

• Equipamentos de ar condicionado eficientes e com
desligamento automático;

• Equipamentos de baixo consumo energético e de água
enquadrados no Programa Brasileiro de Etiquetagem com
faixa A de eficiência energética;

• Telhados verdes;



• Dimensionamento eficiente de sistemas de ar condicionado e
sistemas de gerenciamento de iluminação em consonância
com as normas da ABNT e certificações ambientais;

• Aprimoramento do conforto ambiental nas edificações por
meio da utilização de termômetro, anemômetro, psicrômetro,
confortímetro ou Data Loggers para medição do conforto
térmico; iluminância suficiente, distribuição adequada de
iluminância, contrastes adequados, padrão e direção de
sombras adequado para conforto visual;



• Promoção da iluminação natural por meio da atenção na
distribuição e posição das janelas e orientação da edificação;
pátios e átrios; prateleira de luz; claraboias; cores claras ou
espelhadas, pisos transparentes, fibras óticas;

• Promoção da ventilação natural por meio da ventilação
cruzada, ventilação vertical para retirada do ar quente,
peitoril ventilado para a entrada de ventilação, captores de
vento, torres de ventilação, elementos externos às edificações
(muros, placas, superfícies direcionadas, beirais), venezianas,
protetores solares verticais, presença de vegetação,
elementos vazados, ventilação noturna, ventilação em
fachada dupla e periférica, tipo de janela e posição.



• Aplicação do conceito de zoneamento bioclimático em
observância à NBR 15220 de 2005;

• O uso de materiais recicláveis, pisos drenantes, vaso sanitário
à vácuo, torneiras com sensores de presença, lâmpadas LED,
irrigação com tecnologia de economia de água, cimento tipo
CPIII ou CPIV;

• A destinação correta de resíduos;

• A geração distribuída de energia a partir de fontes renováveis
ou cogeração qualificada.

• Outros mecanismos de promoção à eficiência energética
reconhecidos ou aceitos pelo órgãos e entidades que
compõem o SISEMA.



A comprovação do atendimento às disposições voltadas para o
proteção do meio ambiente deverá ser realizada mediante
análise:

• De certificações e selos ambientais;

• Dos estudos de Análise de Ciclo de Vida;

• Dos Inventários de gases de efeito estufa e planos de
mitigação e compensação de emissões;

• Dos Relatórios Técnicos assinados por profissional da área de
competência com registro profissional.



• Dos projetos executivos, memoriais descritivos e demais
documentos comprobatórios assinados por profissional da
área de competência com registro profissional.



• Fica instituído o Comitê Técnico Permanente de Licitações
Sustentáveis, a ser coordenado SEPLAG, visando
estabelecimento de metas graduais de inclusão de
disposições voltadas para a proteção do meio ambiente nas
licitações estaduais, apoio técnico e monitoramento e
avaliação dos resultados.

• O Comitê Técnico deverá disponibilizar em até 90 dias um
guia de orientações para licitações sustentáveis no Estado de
MG, contendo a listagem dos critérios objetivos, requisitos,
documentos e parâmetros para embasamento técnico das
disposições de proteção do meio ambiente a serem inseridas
nos instrumentos convocatórios.



Composição Comitê Técnico

Será composto minimamente por:

• Dois representantes da SEMAD;

• Dois representantes da FEAM;

• Dois representantes do IEF;

• Dois representantes do IGAM;

• Dois representantes da SEPLAG;

• Dois representantes da SEDECTS.



• Os representantes devem integrar o quadro de servidores de
carreira indicados dos respectivos órgãos e serem indicados
pelos dirigentes máximos em um prazo de até 30 dias a partir
da data de publicação do decreto.

• O Comitê Técnico deverá revisar bianualmente o guia de
orientações e monitorar os resultados concretos da inserção
das disposições voltadas à proteção do meio ambiente nos
instrumentos convocatórios.



Comentário e sugestões

• Os comentários e sugestões sobre a proposta 
do Decreto deverão ser encaminhadas por e-
mail até 10 dias úteis a partir da data de hoje.



Obrigada!

Contato: 
larissa.santos@meioambiente.mg.gov.br

(31) 3915-1251


