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LEI Nº 4.770, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2012 
 
Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 

contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal 

 
1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 

nº 12.462/2011: 
 

Art. 1º Adicionalmente às disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, os órgãos e as entidades da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional do Distrito Federal devem adotar, nas licitações 
ou nas contratações diretas, critérios de sustentabilidade ambiental. 
(...) 
Art. 6º As especificações e as demais exigências do projeto básico ou 
executivo para contratação de obras e serviços de engenharia, observado 
o disposto no art. 12 da Lei federal nº 8.666, de 1993, devem levar em 
consideração, especialmente: 
(...) 
Art. 7º As especificações e as demais exigências para aquisição de bens, 
observado o disposto no art. 12 da Lei federal nº 8.666, de 1993, devem 
levar em consideração especialmente os bens que, no todo ou em parte: 

 
2. Análise 

 
A par de reproduzir a norma no art. 6º, XXV, da Lei n. 8.666/93 a Lei nº 

14.133, de 2021 elevou o desenvolvimento nacional sustentável à condição de 
princípio estabelecido, segundo se verifica no artigo 5º: 

 
Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 
eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, 
do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, 
da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da 
segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da 
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 
desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do 
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Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro). 
 
A Lei nova admitiu, ainda, a fixação de remuneração variável vinculada ao 

desempenho do contratado com base, entre outros, em critérios de 
sustentabilidade ambiental: 

 
“Art. 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de 
engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao 
desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, 
critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no 
edital de licitação e no contrato.” 
 
Não há incompatibilidades ou maiores digressões a ser realizadas em 

relação ao conteúdo legal e impactos da nova Lei de licitações. 
 

3. Conclusão 
 
 Pelo exposto, entende-se que a Lei 4.770/2012 permanece vigente e eficaz 
com o advento da Lei n. 14.133/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


