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Contexto
A Coordenação de Almoxarifado e Serviços de Patrimônio-COASP é
responsável pelas compras relacionadas aos setores de patrimônio,
almoxarifado e serviços gerais da CGU-Sede e, em alguns casos, das
Unidades Regionais. Para a COASP, compras sustentáveis se enquadram
no uso racional dos recursos, sejam humanos, financeiros ou naturais, de
tal forma que existam recursos disponíveis, em quantidades adequadas,
para as gerações futuras, por meio da inovação, buscando novos
princípios, baseados nas boas práticas, incluindo as da iniciativa
privada, para se adaptar aos novos rumos do mercado, focando na
sustentabilidade como um todo e zelando pelo erário público. A CGU já
possui algumas metas para compras sustentáveis e inovação, tais como
adaptar os instrumentos convocatórios das novas compras às diretrizes
da A3P, bem como realizar benchmarking, no âmbito de outros órgãos
da Administração Pública que já tenha um plano de logística sustentável
consolidada.

Esse caso de boa prática é divulgado no portal de Contratações Públicas Sustentáveis com o intuito de disseminar experiências e resultados sobre
logística sustentável nos órgãos e entidades da Administração Pública que possam ser replicados. Se o seu órgão possui Boas Práticas Sustentáveis,
compartilhe conosco! Preencha o formulário disponível em http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/boas-praticas, e iremos disponibilizar as
informações para que elas possam ser replicadas por outros órgãos e entidades. Esse formulário tem como objetivo auxiliar o levantamento de boas
práticas, iniciativas e casos de sucesso em compras sustentáveis e em compras e inovação no Brasil. Caso não disponha de todas as informações
solicitadas, envie uma versão preliminar e contate o ICLEI ou o MP para obter mais informações e envie para cisap@planejamento.gov.br

Boas Práticas de Logística Pública Sustentável

Objetivos da Iniciativa
A iniciativa teve como principal objetivo a redução do consumo de água
e iniciou em 1 de julho de 2013 com previsão de término em 31 de
dezembro de 2014.

Critérios utilizados
O principal critério utilizado para atingir o objetivo da iniciativa foi a
necessidade que a impulsionou (alto consumo, alto índice de
desperdício). Dessa forma, foram definidas ações para mitigar os
impactos do consumo para gerar economia (pontos de destaque da
iniciativa) como, por exemplo: Substituição das torneiras atuais por
automáticas; Realização de campanha de conscientização do uso de
energia principalmente na CGU Sede; Substituição de descargas
tradicionais (com válvula de parede) por outras mais econômicas (à
vácuo, por exemplo).

Replicação
A iniciativa está em implementação.

Lições Aprendidas
A iniciativa está implementação. Contudo, espera-se também, dentre
vários atributos e lições, levar uma política dentro do órgão destacando
a responsabilidade ambiental que todos os servidores possuem,
evitando o desperdício, causando um menor impacto socioambiental.
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