
 

Implantação do Sistema de 
Compras Compartilhadas 

Sustentáveis no MPF



 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE

O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi endossado pela ONU a 
partir do Relatório “Nosso Futuro Comum”: 

“Sustentabilidade se define como um 
princípio de uma sociedade que mantém 
as características necessárias para um 
sistema social justo, ambientalmente 
equilibrado e economicamente próspero 
por um período de tempo longo e 
indefinido” (ONU, 1987) 

“O desenvolvimento sustentável 
é aquele que atende as 
necessidades do presente sem 
comprometer as possibilidades 
de as gerações futuras 
atenderem suas próprias 
necessidades” (ONU, 1987)



 

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS



 

COMPRAS COMPARTILHADAS SUSTENTÁVEIS

“É a aquisição conjunta de bens e serviços que geram menos 
impacto ambiental, mais justiça social e eficiência econômica, com 
ganho de escala, realizada por organizações públicas de diferentes 
setores ou entre unidades de uma mesma organização pública, 
visando fomentar a produção e o consumo sustentável no país”



 

COMPRAS COMPARTILHADAS SUSTENTÁVEIS
10 RAZÕES PARA IMPLANTAÇÃO



 

REFERENCIAL TÉCNICO-CONCEITUAL PARA AS COMPRAS

METODOLOGIA DE ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO

(strategic sourcing, Lucas Palomero, MPOG, 2014)

•Seleção dos itens.

•Análise de relevância 
dos itens (curva ABC).

•Análise do 
comportamento das 
aquisições e 
contratações da 
Coordenadoria.

•Análise de custo total.

•Avaliação das políticas 
de aquisições e 
contratações.

•Análise do mercado 
fornecedor e da cadeia 
de suprimentos.

•Benchmarking de 
tendências de mercado e 
outras compras 
governamentais.

•Modelagem de 
estratégias de aquisição 
e/ou contratação.

•Metodologia de compra, 
entrega, distribuição e 
garantia.

•Formas de pagamentos 
e seus impactos.

•Desenho contratual.

•Definição de acordos de 
nível de serviço.

•Estruturação do 
processo de licitação.

•Elaboração do edital.

•Aprovação jurídica do 
edital.

•Publicar o edital.

•Planejamento e 
condução da licitação.

•Seleção dos 
fornecedores.

•Aferição dos resultados 
das licitações a partir de 
indicadores.

•Identificação de 
gargalos e problemas no 
processo de compra.



 

CONTEXTO NACIONAL
● O governo pode e deve estimular esse novo mercado (15%/16%  do 

PIB é oriundo de compras públicas);

● Avanço do arcabouço jurídico nos últimos anos;

● Iniciativas/Acórdãos do TCU sobre contratações sustentáveis; 

● Atuação do MPOG na normatização e no fomento a compras 

compartilhadas e sustentáveis (Central de Compras, Instruções 

Normativas, Apoio ao Decreto, Capacitações, portal sustentáveis e 

estruturação de equipe). 



 

CONTEXTO NACIONAL
Estrutura Normativa 

Nível Constitucional e Legal

•  Constituição Federal de 1988 (Arts. 37, 170, 225)

•  Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81)

● Política Nacional de Mudanças Climáticas (Lei nº  12.187/2009)

●  Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10)

●  Inclusão da expressão “Desenvolvimento Nacional Sustentável” na 
Lei 8.666/93 (Lei nº 12.349/10)

●  Lei da Acessibilidade (Lei 10.098/2000)



 

CONTEXTO NACIONAL
Estrutura Normativa

Nível infralegal

•  IN 01/2010 MPOG

•  Decreto nº 7746/2012

● IN 10/2012 MPOG

● Resolução CNJ nº 201/2015

● Decreto nº 7404/2010 regulamenta a PNRS

● Resolução CNMP nº 81/2012 sobre Acessibilidade
 



 

CONTEXTO NACIONAL
Acórdãos TCU

● Acórdão nº 1.752/2011 – Plenário – Avaliação das ações adotadas pela 

Administração Pública Federal acerca do uso nacional e sustentável dos recursos 

naturais

● Acórdão nº 122/2012 – Plenário – Admite a possibilidade de exigência de 

comprovação do cumprimento das metas RoHs (Restriction of certais Harzadous)

● Acórdão nº 5804/2013 – 2º Câmara – Recomendação:

“ao Órgão que adote critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, materiais de 

tecnologia da informação, bem como na contratação de serviços ou obras....”

●  Acórdão nº 5937/2013 – 1º Câmara – Relatório:

              “adoção parcial de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e 

    contratação de serviços e obras....”  

 



 

APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

a) Uso e consumo de produtos ou subprodutos florestais;
b) Controle da poluição das águas;
c) Controle da poluição do ar;
d) Uso de Tecnologias adequadas;
e) Uso de matéria-prima adequada;
f) Destinação adequada de resíduos;
g) Licenças ambientais e autorizações específicas. 

 Exigência do Cadastro Técnico Federal do IBAMA;

 Eletroeletrônicos, eletrodomésticos e veículos classificados na faixa “A” de eficiência 
energética, conforme estabelecido pelo INMETRO; 

 Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados.

   Atendimento a exigências legais com referência à legislação 
municipal, estadual e federal que regulamenta os aspectos 
relativos a:

AMBIENTAL



 

APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e 
biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

 Papel, mobiliário e outros produtos oriundos de madeira (Certificação CERFLOR do 
INMETRO ou FSC, Reciclados);

 Amostra com relatório/laudo laboratório acreditado pelo INMETRO;

 Que os bens devam ser preferencialmente acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível e que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

 Possibilidade de diligências (Avaliação de Ciclo de Vida);

 Uniforme de colaboradores produzidos a partir de material reciclado/pet;

 Cláusula da Logística Reversa.



 

APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 Condições de trabalho da mão de obra nas empresas contratadas devem atender às 

normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, 

quanto à Segurança e Medicina do Trabalho (Portaria nº 3214/78 – Nrs 1 a 35);

 Aplicação da Lei Complementar nº 147/2014, valorizando empresas locais e 

ME/EPP, preferência 10% empresas locais e regionais;

 Declaração trabalho infantil (comprasnet);

 Declaração condição análoga de escravo; 

 Destinação de vagas para reabilitados e portadores de deficiência  (Lei 8.213/91).

SOCIALSOCIAL



 

APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 Exigir da empresa declaração periódica de capacitação quanto à Saúde, Segurança 
e Medicina do Trabalho e Responsabilidade Socioambiental (economia de água e 
energia, gestão de resíduos);

 Exigir fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI  e Equipamento de 
Proteção Coletiva – EPC forma da NR 6 do MTE;

 Aspectos ergonômicos e de acessibilidade para aquisição de mobiliário de acordo 
com a ABNT; 

 Acessibilidade para prédios públicos (Lei nº 10.98/2000 e Decreto nº 5.296/2004); 

 Cotas de gênero e raça.

SOCIALSOCIAL



 

APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICO

 Não é o menor preço, mas sim o melhor preço;

 Compra compartilhada;

 Sempre que possível fazer Registro de Preço; 

 Valorização das empresas locais/regionais e de ME/EPPs (Lei Complementar nº 
147/2014);

 Utilização do Banco de Preços na pesquisa de mercado;

 Maior planejamento para que se tenha prazo de entrega maiores;

 Garantia alinhada à exigência de bens mais duráveis. 



 

EXPERIÊNCIA NO MPF

 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.

Contexto Organizacional



 

EXPERIÊNCIA NO MPF
Metodologia

 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. 

 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, Fórum Virtual);

 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 NO MPF
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 NO MPF
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EXPERIÊNCIA NO MPF
Primeiros Resultados

PREGÃO OBJETO
VALOR ÚLTIMA

 CONTRATAÇÃO
 (UNITÁRIO)

VALOR NA LICITAÇÃO 
(UNITÁRIO) % ECONOMIA

170/2014 Aquisição de monitores pivot R$ 435,50 R$ 388,00 10,91%
173/2014 Contratação para fornecimento de material bibliográfico 38% 38,1% 0,28%

175/2014 Aquisição de veículos* 6,07%

181/2014 Contratação de serviço de chaveiro** R$ 35.000,00 R$ 27.992,33 20,02%

26/2015 Contratação para fornecimento e aplicação de vacinas anti-gripais R$ 47,59 R$ 47,10 1,03%

25/2015
Aquisição de 

material de expediente Em Análise

63/2015 Contratação para prestação de serviços de telefonia móvel R$ 1.130.649,31*** R$ 1.613.766,95 -42,73%

* Média de economia nos 2 itens licitados com sucesso no pregão passado
** Valores referentes ao somatório de todos os serviços
*** Somente PGR – Valor anual do contrato corrigido pelo IST – O novo contrato conta com mais 
serviços, o valor do novo aparelho é maior e o câmbio também é responsável pelo resultado.
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EXPERIÊNCIA NO MPF
Metodologia de Estimativa para contratação do Serviço de Telefonia Móvel

Fonte: COCNE/SA - 2015



 

EXPERIÊNCIA NO MPF
Conclusões decorrentes da contratação do Serviço de Telefonia Móvel

 Apesar do mercado ser restrito, é possível utilizar o poder de compra do Estado 

para forçar uma baixa nos preços;

 O mercado está disposto a atender necessidades adicionais do Estado, desde que 

haja coerência no edital e contrato (contrato com vigência de 60 meses; atualização 

tecnológica dos aparelhos a cada 20 meses). 

Fonte: COCNE/SA - 2015



 

EXPERIÊNCIA NO MPF
Primeiros Resultados
MÉDIA = 22,97% de economia 

PREGÃO OBJETO VALOR ESTIMADO
 (UNITÁRIO)

VALOR NA LICITAÇÃO 
(UNITÁRIO) % ECONOMIA

170/2014 Aquisição de monitores pivot R$ 635,53 R$ 388,00 38,95%

173/2014 Contratação para fornecimento de material bibliográfico 32,91% 38,10% 13,62%

175/2014 Aquisição de veículos* 5,327%

181/2014 Contratação de serviço de chaveiro** R$ 56.546,02 R$ 27.992,33 50,50%

26/2015 Contratação para fornecimento e aplicação de vacinas anti-gripais R$ 83,25 R$ 47,10 43,42%

25/2015
Aquisição de 

material de expediente R$ 4.370.746,30 R$ 3.986.141,26 8,80%

63/2015 Contratação para prestação de serviços de telefonia móvel R$ 1.616.569,95 R$ 1.613.766,95 0,17%

* Média de economia nos 10 itens licitados com sucesso
** Valores referentes ao somatório de todos os serviços
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EXPERIÊNCIA NO MPF – ECONOMIA PROCESSUAL

Fonte: Instituto Negócios Públicos - 2014



 

EXPERIÊNCIA NO MPF – ECONOMIA PROCESSUAL

• Custo com a realização das licitações de forma isolada: R$ 2.723.988,00

• Custo com a realização de forma compartilhada: R$ 89.943,00

• Economia total (7 licitações realizadas): R$ 2.634.045,00

• Tempo de criação da Assessoria/Coordenadoria: 14 meses

• Economia mensal: R$ 188.146,07



 

EXPERIÊNCIA NO MPF
Case de Material de Expediente

 Número menor de itens desertos/fracassados de itens sustentáveis do que a 
experiência dos órgãos do Rio de Janeiro;

 Ainda observa-se diferença entre os itens sustentáveis e não sustentáveis 
desertos/fracassados;

 Separação de itens sustentáveis e não sustentáveis

 Pesquisa com fracionamento geográfico;

 Um bom exemplo: pasta e agenda de couro sustentável;

 Mercado começa a responder melhor, mais ainda incipiente;

 Valor Homologado: R$ 3.986.141,26.



 

EXPERIÊNCIA NO MPF 
Case de Material de Expediente

Tipologias Total Sustentáveis Não 
sustentáveis

Geral 793 347
 

(43,76%)
446

 (56,24%)

Desertos 40
 

(5,04%)
23
 

(6,63%)
17

 (3,82%)

Fracassados 148
 

(18,66%)
109
   

(31,41%)
39

(8,76%)

Desertos + 
Fracassados

         188
       
(23,71%)

          132
        (38,04%)

             56
         (12,58%)

– Estatística



 

EXPERIÊNCIA NO MPF 
Case de Material de Expediente

O problema da regionalização

Região Quantidade de 
Empresas

Centro-Oeste 9

Sudeste 5

Sul 4

Norte 1

Nordeste 0

TOTAL 19
Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Norte

Nordeste

Distribuição quanto à Distribuição quanto à 
origem das empresas origem das empresas 

vencedorasvencedoras



 

EXPERIÊNCIA NO MPF 
Case de Material de Expediente

O problema da regionalização: Distribuição quanto à 
origem das empresas vencedoras em cada região

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Norte

Fracassados

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Norte

Fracassados

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Norte

Fracassados

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Norte

Fracassados

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Norte

Fracassados

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

Sul

Sudeste



 

EXPERIÊNCIA NO MPF 
Resultados da Análise

 Nenhuma empresa do Nordeste venceu qualquer lote/item;

 Apenas uma empresa do Norte venceu algum item/lote;

 A empresa do Norte venceu somente no Centro-Oeste;

 As maiores vencedoras foram as empresas do Centro-Oeste, contrariando a 
expectativa de que o Sudeste vencesse a maioria dos itens/lotes;

 Consulta ao MPOG – Problema de tratamento regional na divulgação do pregão;

 Início dos estudos para melhorar a divulgação do próximo pregão, visando o 
desenvolvimento regional.



 

EXPERIÊNCIA NO MPF 
Case de Material de Expediente

Pronunciamento do servidor Frederico Augusto Ribeiro (Coordenador da 
COCNE/SA/PGR, 2015)

“Pela complexidade da compra que foi realizada, o planejamento de todas as etapas da 
licitação revelou-se um fator crítico de sucesso”

Pronunciamento do pregoeiro Gilson Marinho/PGR

       “É preciso que a equipe envolvida no processo de compras como um todo esteja 
capacitada para poder avaliar o cumprimento dos requisitos de sustentabilidade por parte 
dos fornecedores”



 

DESAFIOS 

 Disseminar o conhecimento e as experiências adquiridas (capacitação, criação de 
manuais);

 Estimular maior protagonismo das unidades do MPF no processo de compras 
compartilhadas;

 Aumentar o volume de contratações compartilhadas com critérios de sustentabilidade;

 Otimizar os processos das compras compartilhadas;

 Primar pela padronização no âmbito do MPF; 

 Buscar a melhoria contínua das especificações;

 Conhecer melhor o mercado;

 Conhecer melhor o ciclo de vida dos produtos.



 

DESAFIOS 

 Determinar atributos de Sustentabilidade mais sistêmicos nos Editais:

✔ produtos com menor impacto ambiental (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;

✔ questões relacionadas a direitos humanos (trabalho análogo ao escravo, leis de 

trabalho infantil, salário digno, etc.);

✔ atenção a micro e pequenas empresas e locais;

✔ atenção ao preço da pesquisa de mercado.



 

OBRIGADO!!

Frederico Augusto Ribeiro

Coordenadoria de Contratações Nacionais Estratégicas/SA – PGR

E-mail: fredericor@mpf.mp.br 

Renato Cader da Silva

Responsável Técnico pelo Projeto

Secretário de Administração do MPF (Jun/2014 a Set/2015)

E-mail:rcscader@gmail.com 

Lúcio Mário Mendonça de Góis

Secretário de Administração do MPF

E-mail: luciogois@mpf.mp.br

mailto:fredericor@mpf.mp.br
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