ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
Trata-se de processo específico para acompanhamento da ação “Regulamentar
critérios e práticas de sustentabilidade no âmbito de compras governamentais realizadas
pelo FNDE”, constante do Plano de Logística Sustentável – PLS, previsto na IN nº
10/2012 – SLTI/MPOG, de responsabilidade da Coordenação Geral de Mercado,
Qualidade e Compras - CGCOM.
A última etapa da ação, qual seja: “divulgar a nova resolução junto às unidades
demandantes da área de gestão de compras”, foi prorrogada para o dia 06/02/2015,
quando ocorreria o evento de apresentação da nova Resolução aos demandantes. Essa
alteração surgiu da constatação de que o final do exercício não seria melhor época para
reunir as equipes das diversas áreas que demandam compras da CGCOM, dada a
concentração de trabalho, bem como os recessos de fim de ano.
RESULTADOS
O evento de apresentação da nova Resolução de Compras do FNDE, a qual
inclui dispositivos específicos destinados às Compras Sustentáveis, ocorreu conforme o
planejado no auditório do FNDE. No evento tiveram representantes de diversos setores
da autarquia: das áreas de compras e contratos, das unidades solicitantes de compras e,
ainda, do Gabinete da Presidência, da Procuradoria Federal do FNDE e da Auditoria
Interna.
A apresentação da Resolução CD/FNDE nº 20/2014 possibilitou uma maior
aproximação da área de compras com as unidades solicitantes e demais parceiros dos
processos de compras governamentais da autarquia. Houve participação ativa dos
presentes por meio de perguntas e contribuições. Foram apresentados pela Divisão de
Mercados e Negócios - DIMEN modelos de Termo de Referência para auxiliar os
demandantes na construção dos termos.
No tocante ao tema da sustentabilidade, foram explicados os dispositivos da
Resolução CD/FNDE nº 20/2014 que tratam desse tema, notadamente foi averiguado a
necessidade de se adotar critérios de sustentabilidade nos Termos de Referências ou de
justificar a sua não adoção. Foi apresentado o piloto do Catálogo de Compras
Sustentáveis, que reúnem informações sobre as Compras Públicas sustentáveis - CPs,
bem como critérios de sustentabilidade adotados para diferentes modalidades de
produtos. Os demandantes foram instados a participar da identificação dos critérios de
sustentabilidade adotados pelo FNDE em seus processos de compra, para que possam
integrar o catálogo e assim servir de parâmetro para licitações futuras.

RECOMENDAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO
Dessa forma, consideramos que a última atividade prevista era de divulgação da
nova resolução junto às unidades demandantes da área de gestão de compras.
Consideramos essa ação concluída em conformidade com a reprogramação proposta de
acordo com o evento de apresentação da Resolução CD/FNDE nº 20/2014.
Para o próximo período, será apresentada nova ação, que possa aferir a adoção
de iniciativas em compras e contratações, consoante aos termos da Resolução
CD/FNDE nº 20/2014.

