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Contextualização

https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/diagnostico-socioambiental-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/plano-gestao-socioambiental-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/relatorio-monitora-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relat%C3%B3rio-Monitoramento-A3P-PCJ-2020.pdf
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Impactos da COVID-19

Tendo em vista o cenário de pandemia provocado pela disseminação do

vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, o ano de 2020 foi marcado por

uma série de desafios. Por outro lado, a experiência permitiu que a

instituição se reinventasse, visando a continuidade das atividades.

Desafios na implantação das atividades A3P PCJ:

1. Adaptar as atividades da A3P ao formato remoto;

2. Manter engajamento dos colaboradores na adoção de práticas de

sustentabilidade e qualidade de vida em casa;

3. Monitorar o impacto das ações realizadas pela A3P.



EIXO 5 – COMPRAS PÚBLICAS 

SUSTENTÁVEIS



Ações previstas no Plano de Gestão 

Socioambiental (PGS)

• Ação I: Mapear as opções de capacitação dos colaboradores sobre

compras públicas e licitações sustentáveis.

• Ação II: Elaboração de cartilha com orientação para a aquisição de

bens e contratação de serviços utilizando critérios e práticas

sustentáveis

• Ação III: Selecionar produtos prioritários e adquiri-los conforme critérios

de sustentabilidade definidos



Eixo 5: Compras públicas sustentáveis

Ação I: Mapear as opções de capacitação dos colaboradores sobre

compras públicas e licitações sustentáveis.

Meta - Mapear opções de capacitações sobre compras públicas e licitações

sustentáveis.

Resultado:

Foram feitas cotações de cursos e capacitações sobre

compras públicas sustentáveis.



Eixo 5: Compras públicas sustentáveis

Ação II: Elaboração de cartilha com orientação para a aquisição de

bens e contratação de serviços utilizando critérios e práticas

sustentáveis

Meta - Elaboração de cartilha em até seis meses, após aprovação do PGS.

O prazo foi prorrogado para dezembro de 2020.

Implantação:

1. Estruturação e aplicação de critérios socioambientais.

2. Realização de grupo de estudo, no qual se reuniu em 7 oportunidades e

montou o escopo da cartilha e conteúdo mínimo, porém a ação foi

descontinuada.



Critérios
Socioambientais



Eixo 5: Compras públicas sustentáveis

Ação III: Selecionar produtos prioritários e adquiri-los conforme
critérios de sustentabilidade definidos

Meta – Considerar critérios de sustentabilidade na aquisição de bens de
consumo.

Implantação:

1. Aquisição de produtos considerando critérios socioambientais

2. Uso do Catálogo Socioambiental da Bolsa Eletrônica de Compras de São
Paulo (BEC/SP), para nortear as aquisições de produtos.

Resultados:

Houve um aumento de 7% no percentual adquirido de

produtos considerando critérios socioambientais em

relação ao total de licitações realizadas, entre 2019 e

2020;



Figura 1. Comparativo entre a quantidade de processos de compras e 

os processos de compras sustentáveis, no ano de 2019 e 2020

Resultados



EIXO AÇÃO META INDICADOR

FREQUÊNCIA 

DE

MONITORAMENTO

STATUS

Compras Públicas 
e Sustentáveis

I: Mapear as opções de 

capacitação dos 

colaboradores eventos 

sobre compras públicas e 

licitações sustentáveis

Mapear as opções 

de curso em 03 

meses após 

aprovação do PGS

Número de 
capacitações 

mapeadas Trimestral

Em andamento

(ação contínua)

II: Elaboração de cartilha 

com orientação para a 

aquisição de bens e 

contratação de serviços 

utilizando critérios e 
práticas sustentáveis

Elaboração de 

cartilha, em até 

seis meses após a 

aprovação do PGS

Construção de 
material para auxiliar 

as áreas no processo 

de aquisição de bens
Ação remodelada,

conforme a 2ª edição 

do PGS
-

Número de revisões 
da cartilha após a sua 

aprovação

III: Selecionar produtos 

prioritários e adquiri-los 

conforme critérios de 

sustentabilidade definidos

Aplicação imediata 

para esta ação

Números de produtos 
adquiridos com 

critérios de 

sustentabilidade Anual
Em andamento

(ação contínua)
Números de produtos 

adquiridos

Status das ações
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