SUSTENTABILIDADE
A licitação sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais e
sociais em todos os estágios do processo da compra e contratação do ente
público com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente
e aos direitos humanos.
Conforme estabelece a Lei 13.303/16:
Art. 31.
As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas
públicas e sociedades de economia mista destinam-se a
assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que
se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que
se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo
observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da
obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.
Nesse sentido e de acordo com a legislação vigente o HCPA elege os principais
objetivos a serem alcançados na promoção de Compras Sustentáveis:
● Promover a adoção de critérios de sustentabilidade nas especificações
de bens (consumo e permanente), serviços, TI e obras a serem
realizados no âmbito do HCPA.
● Mapear as oportunidades de edital de licitação com critérios de
sustentabilidade.
● Criar responsável por cada eixo: Bens, Bens permanentes, Serviços,
Tecnologia da Informação e Obras.
● Criar selo de identificação dos editais com critério de sustentabilidade.
● Aumentar em 5% os editais com critérios até 2020.
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Ações de sustentabilidade:
● Interação com fornecedores para alinhamento de Estratégia de Compra
Responsável.
● Planejamento anual de itens sustentáveis.
● Fomentar questionário com a Base de Fornecedores do HCPA para
medir nível de adesão a critérios de sustentabilidade.

