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Contexto
A Coordenação Geral de Recursos Logísticos (COGRL) da Subsecretaria
de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) busca prover
soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a
melhoria contínua do serviço público, de forma sustentável.
Para o órgão, compras sustentáveis estão inseridas no campo das
contratações públicas, que representam a adequação da contratação
ao que se chama consumo sustentável. Significa pensar a “proposta mais
vantajosa para a administração”, levando-se em conta não apenas o
menor preço, mas o custo benefício como um todo, considerando a
manutenção da vida no planeta e o bem-estar social, por meio da
inovação que é repensar o modus operandi introduzindo critérios
sustentáveis.
No Ministério da Fazenda, há a participação de outros órgãos como,
por exemplo, a Receita Federal do Brasil (RFB), que ajuda na
divulgação dos boletins informativos FAZ MELHOR. Além disso, no Plano
de Gestão de Logística de Sustentável (PLS), participa a RFB, a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Escola de Administração
Fazendária (ESAF).

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 tem como objetivos: 1. Promover a conscientização de
hábitos de consumo sustentáveis e da economia de recursos, por meio do
envio semanal de boletins via e-mail para os servidores fazendários; e,
2. Orientar e esclarecer sobre as contratações públicas sustentáveis e
seus procedimentos, com início em 2013.

Resultados da Iniciativa
1. Canal de informação e conscientização contínua, interação com
fornecimento de orientação e dúvidas. 2. Disponibilidade de material
para consultas com diretrizes e procedimentos para contratações
sustentáveis.

Critérios utilizados
O principal critério utilizado para atingir o objetivo da iniciativa foi a
necessidade que a impulsionou (conscientizar os servidores e fortalecer a
política de sustentabilidade do órgão). Assim, a iniciativa possui alguns
pontos de destaque, como por exemplo:
• Promover a conscientização e a mudança de hábitos dos servidores.
• Uniformizar o conhecimento na promoção da realização de compras
públicas sustentáveis.
Foram levados em consideração também os atributos de
sustentabilidade relacionados aos pilares econômico, social e ambiental.

Replicação
Há possibilidade de replicação. Por meio da criação de um canal de
comunicação com outros órgãos e coordenações, que é um desafio que
pode ser superado.

Lições Aprendidas
• Necessidade de criar mecanismo para mensurar o alcance.
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