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Contexto
A Secretaria Geral é responsável pela logística, compras e contratações
de 13 órgãos da Presidência da República.
Para o órgão, compras sustentáveis é a inserção de critérios
socioambientais nas compras e contratações do órgão, com inovação
desenvolvendo práticas para melhorar o processo de compras e
contratações, priorizando sim o preço mais baixo, entretanto, sempre
pensando na melhor especificação do produto que seja compatível com
as necessidades do órgão.
O órgão já possui um plano de capacitação dos pregoeiros e servidores
responsáveis pela elaboração de Termo de Referência sobre Licitações
Sustentáveis. Além disso, possui Evento anual que trata do tema e a
meta de conseguir 80% do seu almoxarifado com produtos sustentáveis.

Objetivos da Iniciativa
Possibilitar capacitação para os servidores da PR e demais órgãos
sobre Licitações Sustentáveis e sua importância, em um evento chamado
Semana Verde que reuni várias ações, entre elas a promoção do tema
Licitações Sustentáveis e a capacitação dos servidores envolvidos no
Processo de Compras e Contratos.
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

Resultados da Iniciativa
Melhor entendimento dos pregoeiros e dos servidores sobre a inserção
de critérios sustentáveis nos processos de compras, sem ônus para
contratação de palestrantes, considerando que foram voluntários
convidados de outros órgãos. Quanto ao espaço foi utilizado o Centro
de Capacitação da Presidência da República.

Critérios utilizados
O principal critério utilizado para atingir o objetivo da iniciativa foi a
necessidade que a impulsionou (divulgação do Programa Agenda
Ambiental da PR e da importância do tema Licitações Sustentáveis).
Assim, a iniciativa possui alguns pontos de destaque, como por exemplo:
•
A última capacitação promovida pela PR teve vários servidores
de outros órgãos envolvidos, o que foi uma surpresa para o órgão;
•
Logística de organização e adesão dos servidores, que foi um
desafio superado.
Foram levados em
sustentabilidade como:
•

consideração

também

os

atributos

de

Inserção de critérios sustentáveis nas aquisições do órgão;

•
Divulgação e capacitação sobre a temática aos envolvidos no
processo de compras e contratações.
•

Ampliação de produtos sustentáveis adquiridos pelo órgão.

Replicação
A maioria dos órgãos possuem capacitação sobre a temática.
Entretanto, estão à disposição para participar de eventos que
trabalhem o tema, como voluntários.

Lições Aprendidas
O preço determina qual empresa ganhará a licitação, mas o produto
pode ser o melhor e aquele que se encaixa nos critérios sustentáveis,
desde que bem especificado.
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