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POR QUE FAZER COMPRAS 
COMPARTILHADAS?



CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE





GUIAS DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS



COMO 
VIABILIZAR?



 Envolvimento de 10 órgãos: JBRJ (gerenciador), Receita Federal, Fiocruz, INPI, Polícia 
Federal etc.

 Aquisição de 22 dos 48 itens listados (45,86% dos itens).

 Economia de 49,89% do valor da estimativa inicial feita na pesquisa de mercado.

 Em alguns casos, os itens sustentáveis adquiridos apresentaram preço igual ou inferior ao 
dos itens convencionais (Papel A4, A3, Envelope, Etiquetas e Copos).

 O projeto de compra compartilhada do Almoxarifado Sustentável tornou-se exemplo de 
aplicação do conceito de sustentabilidade nas compras públicas, na medida em que 
gerou benefícios ambientais e sociais, com eficiência econômica.

 Um dos projetos vencedores no Prêmio Inovação na Gestão Pública (ENAP/MPOG) e 
Sustentabilidade na Administração Pública (Instituto Negócios Públicos/CEF/PUC/PR).

Experiência dos Órgãos
Federais do Rio de Janeiro

Material de Expediente
Primeira Compra Compartilhada Sustentável - 2010



 Criação de Comitê Executivo: Coordenador do GesRio, FIOCRUZ, BNDES, JBRJ e Ministério 
da Fazenda).

 Participaram de 19 unidades administrativas: FIOCRUZ (Gerenciador), BNDES, JBRJ, 
INMETRO, Ministério da Fazenda, ANCINE, IBGE, DATAPREV, MAST, entre outros).

 Aquisição de 20 dos 33 itens listados (60,60% do itens).

 Melhoria da pesquisa de mercado e mais empresas interessadas (ex: livro de protocolo).

 Inclusão de novos itens sustentáveis, como envelope de papel  reciclado cor branca, 
caneta BIC com plástico reciclado, entre outros.

 Grande vantagem no papel A4 reciclado e etiquetas adesivas em relação à primeira.

 Economia de 43,59%.

Experiência dos Órgãos
Federais do Rio de Janeiro

Material de Expediente
Segunda Compra Compartilhada Sustentável - 2012



 Comitê Executivo informal: Coordenador do GesRio, MARINHA, FIOCRUZ, JBRJ, Ministério 
da Fazenda, ANCINE, IBC).

 Eram 24 registros e caiu para 14 (muitos perderam o prazo por causa da exigência dos 2 
dias úteis do Manual do SIASGNet).

 Depois houve problema na IRP e os órgãos tiveram que fazer adesão.

 53% de economia (antes da homologação) do valor total: R$ 32.280.527,64.

 Nenhum item deserto. Porém, após a fase de aceitação, foram adquiridos apenas 33,33% 
dos itens.

 54 itens com melhoria nas especificações.

 Novos itens como material de limpeza e copos biodegradáveis.

 O Baixo consumo foi o maior problema da compra.

Experiência dos Órgãos
Federais do Rio de Janeiro

Material de Expediente
Terceira Compra Compartilhada Sustentável - 2014



 Planejamento Estratégico Institucional 2011-2020: “Proporcionar uma   atuação 
institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável”.

 Acordo de Resultados da Secretaria de Administração.

 Criação da Assessoria de Contratações Nacionais Estratégicas.

 Criação do Grupo Técnico de Compras Compartilhadas.

 Alinhamento da SA com a estratégia e com as perspectivas de modernização da gestão 
do MPF.

Experiência do Ministério
Público Federal

Contexto Organizacional



 Documento de Referência (um novo instrumento com fundamentação técnica e jurídica 
para a compra).

 Lista de Itens com especificações que levaram em consideração (consumo histórico MPF, 
experiência de outros órgãos, CatMat).

 Lotes Sustentáveis e Convencionais (minimizar o risco de itens desertos e falta do 
produto).

 Fracionamento geográfico.

 Cada órgão participante poderá sugerir a inclusão/supressão/alteração das 
especificações dos itens apresentados na proposta.

Experiência do Ministério
Público Federal

Metodologia



 Auxílio dos outros órgãos na pesquisa de mercado.

 Edital será submetido à padronização.

 Capacitação no 1º Encontro do GTCC.

 Uso de ferramentas de comunicação (email, intranet).

 Possibilidade de Alinhamento dos períodos de vigência das atas/estoques, sem o risco da 
falta de produto.

 Guia de Contratações Sustentável.

 Guia de Gestão e Fiscalização de Contratos.

Experiência do Ministério
Público Federal

Metodologia



 Criação de Cardápio de Compras Compartilhadas (Nacional, Regional, Estadual).

 Oficina com participação das Secretarias Nacionais, Regionais e Estaduais.

 Definição dos objetos padronizados.

 Criação de Editais/Termos de Referência padrão.

 Estabelecimento de Unidades de Referência e Comissões Técnicas por objeto.

Experiência do Ministério
Público Federal

Metodologia



EXPERIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:
ECONOMIA EM PREGÕES

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MPF



EXPERIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:
ECONOMIA EM PREGÕES

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MPF



COMPARATIVO ANUAL - ECONOMIA

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MPF



EXPERIÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MPF



EXPERIÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MPF



R$ 14.351,50

R$ 8.524.791,00

34 meses

R$ 8.223.409,50

R$ 301.381,50

R$ 241.864,99

Custo de uma licitação (custo processual):

Custo com a realização de forma isolada (594):

Economia mensal:

Tempo de criação da Assessoria/Coordenadoria:

Economia total (21 licitações realizadas):

Custo com a realização de forma compartilhada:

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MPF

EXPERIÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL



EXPERIÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL:
MATERIAL DE EXPEDIENTE

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MPF



EXPERIÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MPF



EXPERIÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MPF



DESAFIOS
 Aplicar, de fato, os critérios de sustentabilidade 

dos guias de contratações.
 Elaborar estudos e pesquisas sobre os resultados 

das licitações sustentáveis realizadas nos 
diversos órgãos e entidades da APF.

 Estabelecer Modelo de Governança adequado 
ao contexto organizacional.

 Criar atos normativos sobre compras 
compartilhadas.



 Questões relacionadas a direitos humanos 
(trabalho análogo ao escravo, leis de trabalho 
infantil, salário digno etc.).

 Atenção à micro e pequenas empresas e locais.
 Aplicar critérios de sustentabilidade que não 

gerem itens desertos ou fracassados.

DESAFIOS



 Gestão do conhecimento (capacitação, EAD, 
boas práticas).

 Aumentar o número de CPSs compartilhadas.
 Melhorar continuamente as especificações/ 

padronização.
 Conhecer melhor o mercado.

DESAFIOS



 Conhecer melhor os produtos (Avaliação de Ciclo de Vida-
ACV), aproximando da realidade das compras públicas no 
Brasil.

 Atenção ao processo de precificação.

 Produtos com menor impacto ambienta. 
(recicláveis/reutilizáveis, toxidade de materiais e produtos, 
matéria-prima renovável, uso de tecnologias limpas, 
eficiência energética, uso de água, redução de emissão de 
gases e desperdícios).

 Segurança do transporte dos produtos e insumos bem 
como das    instalações dos fornecedores.

DESAFIOS



Criar/aperfeiçoar indicadores e metas das CPSs -
parâmetros quantitativos e qualitativos.

Criação de editais padrões com especificações 
técnicas de produtos padrão.

Fazer planejamento adequado das compras 
compartilhadas.

Promover maior sinergia entre os setores de compras 
e sustentabilidade.

Reduzir/Otimizar o consumo de material de 
expediente.

DESAFIOS



Conciliar a aplicação de critérios econômicos, 
ambientais e sociais nos editais, fortalecendo o 
político-institucional.

Convergência entre as CPSs, Gestão de Resíduos e 
Uso Racional dos Recursos.

Desafio está no tabuleiro da gestão.

Formar líderes mais executivos.

Pouca efetividade está também relacionada a 
questões de ordem ética e postural.

DESAFIOS
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