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Perfil das compras do FNDE 

i) Compras internas: para atendimento das 

necessidades da própria autarquia. 

 

ii) Compras compartilhadas: 

a) Com demais órgãos do MEC; 

b) Registro de Preços Nacional – RPN: modelo de gestão 

compartilhada de compras com estados e municípios 

para atendimento a políticas públicas educacionais.  



Registro de Preços Nacional - RPN 

Demanda 

Proposta de 
especificação 
padronizada  

Estudo de Mercado  

Audiência Pública 

Pregão Eletrônico 

Utilização das atas por 
estados, municípios e 
instituições federais 

Controle de Qualidade 
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Produto 

Compra Pública 
Sustentável 



Sustentabilidade dos Processos de Compra 
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Sustentabilidade dos Produtos 

Dúvidas Recorrentes 

 

• O que, de fato, é sustentável? 

• Como garantir a sustentabilidade sem direcionar a 

compra? 

• Posso pagar mais caro por um bem com a justificativa 

da sustentabilidade? 



Exemplos de Critérios de Sustentabilidade  

1) Material escolar (PE 49/2014): 

a) Certificação FSC ou CERFLOR (para cadernos);  

b) Exigência de produtos atóxicos; 

c) Opção por lápis de escrever de madeira de reflorestamento (em 

detrimento de materiais sintéticos); 

d) Exigência de embalagens em papel cartão duplex, em detrimento 

de embalagens plásticas (caneta hidrográfica); 

e) Determinação de padrão de desempenho mínimo para caneta 

hidrográfica, por meio da mensuração do comprimento de escrita.     

 



2) Usina Fotovoltaica 

a) Promoção do uso de energias renováveis no FNDE a ser instalada 

no telhado do Depósito de Brasília – Debra, baseada em energia solar 

fotovoltaica.  

b) Projeto de minigeração de energia elétrica (potência superior a 100 

kW e menor ou igual a 1 MW) usando energia solar e ligado à rede 

pública, conforme regulamentação da ANEEL.  

c) Obrigatoriedade para a CONTRATADA de atender aos critérios de 

sustentabilidade ambiental previstos no artigo 5º da Portaria Normativa 

SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010, observando o uso racional de 

energia elétrica e adequado descarte dos resíduos sólidos 

 

Exemplos de Critérios de Sustentabilidade  



Desafios das CPS no FNDE 

• Implementar processos sustentáveis de 

compras: ok 

• Adquirir/contratar objetos sustentáveis: ok 

• Normatizar internamente as CPS: ok 

• Institucionalizar uma política de compras 

sustentáveis: x 

 



Obrigado! 

 
João César da Fonseca Neto 

Coordenador de Compras 

Email: joao.cesar@fnde.gov.br  

Tel: (61) 2022-4757 

 


