
Plano de Logística Sustentável como instrumento diretriz de 
contratações

Contratações públicas sustentáveis



Governança das Contratações

É o conjunto de mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática 
para avaliar, direcionar e monitorar a
atuação da gestão das contratações, com 
objetivo de que as contratações agreguem 
valor ao negócio da organização, com 
riscos aceitáveis. 
(adaptado do Acórdão 2622/2015-TCU-Plenario, item 22)

Definição

Portaria Seges/ME 8.678/2021, e Resolução CNJ 347/2020



Definições complementares...

- Ferramental para 
agregar valor 
público às entregas;

1
- Instrumento de 
organização das 
instituições;

2
- Mecanismos para 
criar os incentivos 
adequados;

3
- Olhar para a 
floresta em vez da 
árvore;

4
- Reflexão forçada 
em meio a uma 
cultura responsiva.

5
- Sistema integrado 
de processos, 
estruturas, funções 
e papéis bem 
delineados.

6
- Mecanismo de 
mitigação de 
conflitos de agência

7

Governança das Contratações



Sustentabilidade como diretriz
Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais
vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de
vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa
competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente
inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.



Transversalidade
Governança das Contratações e Sustentabilidade

CONTRATAÇÕES

CONTROLE INTERNO

JURÍDICO
CAPACITAÇÃO

INOVAÇÃO

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
UNIDADES NEGÓCIO

...



Planos institucionais

PDTI, POPTRPLS

PAC

Plano estratégico organizacional
METAS, INDICADORES 
E OBJETIVOS:
• ESPECÍFICOS
• MENSURÁVEIS
• ALCANÇÁVEIS
• RELEVANTES
• PRAZO

CONTRATAÇÕES

DIRETRIZES DIRETRIZES
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Plano de Logística Sustentável (PLS)



Plano de Logística Sustentável (PLS)
• FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO
• Define práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos e processos na AP;
• Conjunto de práticas que visa a aumentar o desempenho das instituições;
• Delimita objetivos estratégicos e os indicadores para o aprimoramento das aquisições logísticas;
• Busca a redução de impactos socioambientais negativos;

• FERRAMENTA DE GESTÃO
• Monitora resultados e alcance dos objetivos das contratações realizadas (em termos de consumo, 

gasto e impacto);
• Orienta mudanças de rotas e revisão de prioridades;
• Conduz ao aprimoramento das aquisições.



Aspectos Ambientais



Ciclo de vida

Definição de
vantajosidade na
Nova Lei de
Licitações – Lei
14.133/2021



Ciclo de vida
Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual
de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e 
com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, 
mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 
compreendidos: (...)

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a
adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins 
de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 
vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do 
objeto;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art12vii


Desafio
Influência de fatores externos à organização



Racionalização 
do consumo

Fonte: Guia de Gestão de Riscos e Controles TJDFT, 2019. 

Por que? Pra que?



Compartilhamento de riscos
• Remuneração variável por desempenho:

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.



Aspectos 
Econômicos



Eficiência dos 
contratos

Abordagem de revisão de grandes contratos: Limpeza, Vigilância, Apoio
Adm, Combustíveis, Veículos, etc.

Fonte: Anexo I do PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – PLS TJDFT 2021-2026 . 



Eficiência
• Avaliação da real necessidade (modelagem, quantitativos, 

objeto);
• Redução de custos de transação (ferramentas mais eficientes 

de planejamento e gestão);
• Gestão de dados e do conhecimento (plataformas e 

repositórios);
• Criação de modelos de artefatos;



Eficiência
• Contratações compartilhadas ou centralizadas;
• Catálogos eletrônicos de padronização;
§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações:
I - planos de contratação anuais;
II - catálogos eletrônicos de padronização;

• Maior flexibilidade espacial e facilities (gestão da ocupação);
• Contratações com foco em resultado, sempre que viável.



Catálogo Eletrônico de Padronização
• Portaria SEGES/ME nº 938, de 2 de fevereiro de 2022;
• Procedimentos para padronização:

Fonte; https://www.gov.br/compras/pt-br/pncp/catalogo-eletronico-de-padronizacao



Pequenos fornecedores

https://www.cnnbrasil.com.br/business/pequenos-
negocios-geraram-76-das-vagas-de-emprego-em-2022-diz-
sebrae/



Inovação

• Inovação e sustentabilidade? REPENSAR!

• MODELAGENS;
• FERRAMENTAS DE GESTÃO;

• PROCESSO DE CONTRATAÇÃO;

• NÍVEIS DE AUTOMATIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO;
• COMPARTILHAMENTO DE SOLUÇÕES (inovação aberta, 

Hubtec).



Decreto 7.746/2012
Art. 4º Para os fins do disposto no art. 2º , são 
considerados critérios e práticas sustentáveis, entre 
outras:
(...)
VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre 
recursos naturais;



Possibilidades PPI

PMI (art. 81 Lei 
14.133/2021)

Etec (art. 20 da Lei 
10.973/2004)

Diálogo 
Competitivo (art. 

32 da Lei 
14.133/2021)

PDP’s Saúde (art. 
75, incisos XII e XVI, 
da Lei 14.133/2021)

Concurso (art. 30, 
Lei 14.133/2021);

Dispensas P&D e 
defesa (art 75, 

inciso IV, “c” e “f”, 
Lei 14.133/2021)

CPSI (capítulo VI da 
Lei Complementar 

182/2021)



Sociedade

Aspectos Sociais



Bem-estar social
• Não emprego de mão de obra infantil;
• Garantia de equipamento de proteção individual e coletivo;
• Adequado treinamento e suporte aos colaboradores;
• Meios de gerenciar riscos de inadimplência quanto às remunerações 

e obrigações sociais;
• Qualidade de vida no ambiente de trabalho (ergonomia, EPS, 

vacinação, etc.);
• Acessibilidade.



Inclusão social
§ 9º O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que
percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da
contratação seja constituído por:
I - mulheres vítimas de violência doméstica;
II - oriundos ou egressos do sistema prisional.



Fonte: Violência contra mulheres, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022.



Desafios
• Necessária regulamentação;
• Decreto 9450/2018 e Portaria Interministerial 3/2018
• Necessário estrutura organizada que suporte a demanda;
• Não aplicável às Forças Armadas e MD (Parecer 255/2019/Conjur-

MD/CGU/AGU);
• Necessidade de complementação normativa e parcerias (Parecer 

2/2018/CPLCA/CGU/AGU);
• Acórdão 1769/2019-TCU-Plenário.



Ações
PLS

Diagnóstico 
e/ou revisão

Elaboração do 
plano

AprovaçãoImplementação

Avaliação e 
monitoramento

Etapas PLS
• ETAPA 1: Diagnóstico institucional;
• ETAPA 2: Elaboração;
• ETAPA 3: Aprovação do novo programa;
• ETAPA 4: Implementação das ações;
• ETAPA 5: Avaliação e monitoramento 
das ações.



Diagnóstico (dados)
• Consumo de recursos naturais; 
• Principais bens adquiridos e serviços contratados pela instituição; 
• Contratos mais vultosos (estudo de necessidades e formas de redução de 

consumo);
• Obras realizadas ou a realizar; 
• Práticas de desfazimento adotadas pelo órgão/entidade; 
• Práticas ambientais já adotadas em relação ao descarte de resíduos sólidos;  
• Políticas de inclusão e equidade estabelecidas no órgão/entidade;
• Mapeamento de processos de trabalho;
• Mapeamento de portas para inovação (especialmente aberta).



Elaboração do plano
• Definição de objetivos e metas;
• Cronograma de execução das ações;
• Definição de indicadores;
• Definição de responsáveis;
• Possíveis custos envolvidos para implementação das iniciativas;
• Prazos máximos admitidos;
• Capacitação, sensibilização e conscientização.



Modelo

Fonte: Modelo para elaboração do Plano de Logística Sustentável 2021-
2026, CNJ.





Planejamento

PLANO ANUAL DE 
CONTRATAÇÕES (PAC)

ETP – TR – EDITAL ORÇAMENTO 
ESTIMADO

ANÁLISE DE RISCOS

PLS



Avaliação e monitoramento 
• Plano de avaliações sistemáticas;
• Gerenciamento de riscos;
• Mudanças de rotas e ajustes no plano;
• Inclusão de novos objetivos e metas;
• Organização e avaliação dos dados (concomitante à gestão);
• Produção de relatórios gerenciais.



Monitoramento

Fonte: Relatório de Monitoramento das Ações do Programa de Logística 
Sustentável 2016-2020 – TCU, 2020



TCU
9.2. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.443, de 1992, o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, representado pela Coordenação Geral de Normas de sua Secretaria de 
Gestão (SEGES/CGNOR), promova a necessária aplicação do art. 3º, caput, da Lei nº 8.666, de 
1993, de sorte a adotar as providências necessárias para que, a partir de 1º de janeiro de 2018, 
sejam efetivamente aplicadas as seguintes medidas:
9.2.1. atuar, em conjunto com os integrantes da CISAP, no sentido de:
9.2.1.1. exigir que os Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) ou instrumentos 
substitutos equivalentes estejam previstos no planejamento estratégico de cada órgão e 
entidade da APF, considerando o alcance e a transversalidade dos aspectos inerentes à 
sustentabilidade, de modo a institucionalizar, com isso, todas as ações de sustentabilidade junto à 
direção geral das aludidas instituições; e

Acórdão 1.056/2017-TCU-Plenário com as alterações propostas pelo Acórdão 600/2019-TCU-
Plenário, relator Ministro André de Carvalho



TCU
1.8. Dar ciência ao [...] sobre as seguintes impropriedades, para que sejam 
adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras 
semelhantes: (...)
1.8.8. falta de Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) , nos 
termos Decreto 7746/2012; falha apontada no subitem 2.1.1.1 dos Achados 
de Auditoria do relatório de auditoria anual de contas: 201701044 da 
Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul – CGU;

Acórdão 10.757/2018-TCU-1ª Câmara, relator Ministro Bruno Dantas



TCU
1.7.1. dar ciência ao [...] sobre as seguintes falhas, para que sejam 
adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras 
semelhantes:
(...)
1.7.1.2. ausência de Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), 
em descumprimento ao art. 16 do Decreto 7746/2012;

Acórdão 12.164/2019-TCU-1ª Câmara, relator Weder de Oliveira



Obrigada!
◦ Tânia Pimenta Chioato

◦ 61 3527-7300

◦ tanialp@tcu.gov.br

◦ @pimentatania
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