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Período anterior



a) Internas: voltadas para o atendimento das necessidades internas da 
autarquia, sem a participação de outros órgãos. Ex.: Transporte institucional.

b) Compartilhadas com o MEC: compras realizadas de forma compartilhada 
com as Secretárias do MEC para atendimento das suas necessidades, 
conforme deliberações do Comitê de Compras do Ministério. Ex.: Diárias e 
passagens.

c) RPN: modelo gerencial, desenvolvido pelo FNDE, que consiste na gestão de 
compartilhada de compras públicas, por meio do qual o FNDE se 
responsabiliza pela especificação, estudo de mercado, licitação e gestão das 
atas de registro de preços e os estados e municípios se responsabilizam pelo 
planejamento de sua demanda, gestão e fiscalização do contratos junto as 
empresas vencedoras da licitação. O controle de qualidade é realizado por 
ambos, FNDE e entes federados. Ex.: Programa Caminho da Escola.

Modalidades de Compras Governamentais



Registro de Preços Nacional - RPN
Demanda 

via PAR

1ª proposta de 
especificação 
padronizada 

Estudo de Mercado 

Audiência Pública

Pregão Eletrônico

Adesão por estados, 
municípios e 

instituições federais

Controle de Qualidade



Benefícios
Conhecimento da realidade local: estudos de mercado e audiências 
públicas

Ganho de escala – maior poder de compra governamental

Racionalidade processual

Menor risco de corrupção e cooptação/ Maior transparência

Adequação, qualidade e padronização dos produtos adquiridos

Maior rapidez na contratação

Os quantitativos registrados levam em consideração a necessidade 
das unidades federadas registradas no PAR e, ainda, a capacidade 
do setor produtivo, auferida pelos estudos de mercado

Sustentabilidade, devido a diversos fatores, como: ganho de escala e 
materiais renováveis utilizados na fabricação dos produtos



Produtos licitados – RPN

Fonte: www.portaldecompras.gov.br. Acesso em 25 de agosto de 2014.

http://www.portaldecompras.gov.br/


RPN – período 2008/2013

R$ 17.426.416.835,35
VALOR TOTAL DE MERCADO
(2008-2013)

R$ 13.427.659.184,41
VALOR TOTAL REGISTRADO PELO FNDE
(em valores nominais)

R$ 3.998.757. 650,94 22,95%

Os valores de mercado, utilizados como referência nas licitações, são os obtidos das 
compras realizadas por estados e municípios e da composição dos custos de cada produto.



O sucesso de uma compra pública está diretamente relacionado à qualidade da 
especificação do objeto.

Problemas geralmente encontrados em especificações:

a) Direcionamentos;
b) Especificações insuficientes;
c) Especificações obsoletas;
d) Especificações contraditórias, impossibilitando uma solução de mercado 

que contemple todas elas;
e) Especificações desnecessárias, dificultando o controle de qualidade.

Compras Governamentais – o desafio da especificação



Para se obter sucesso em um processo de compra pública de grande vulto, 
como no RPN, é preciso estabelecer uma estratégia de compra, que considere 
entre outros aspectos:

a) Escolha do critério de julgamento: item, grupo ou kit;
b) Definição dos lotes: lote único, fracionado geograficamente, lote 

fracionado por produto (item) ou lote fracionado por produto e 
geograficamente;

c) Condições de entrega;
d) Prazos; 
e) Aceitação ou não de consórcios;
f) Regras para o controle de qualidade.

Para se definir a estratégia, é imprescindível conhecer o MERCADO.

Compras Governamentais –definição da estratégia



As principais categorias de análise de mercado são:

a) Análise da oferta: principais fornecedores, localização, grau de concentração, 
capacidade produtiva, etc.
b) Análise da demanda: quantidade demandada do mercado, sazonalidades, 
bem como outras características pertinentes ao mercado consumidor;
c) Estrutura do mercado de insumos e de matérias-primas;
d) Estrutura de custos: efeitos de escala na produção (custos fixos e variáveis);
e) Inserção internacional do mercado: market share; exportações e 
importações; 
f) Logística;
g)  Outros mercados relevantes: produtos complementares (lápis e borracha) e 
bens substitutos (tablet e notebook)

Mercado – análise





Está alinhado ao paradigma do “melhor preço”, ou seja, a Administração deve 
comprar pelo “menor preço” o objeto que atenda ao padrão de qualidade 
preestabelecido.

O controle de qualidade deve ocorrer antes, durante e depois da licitação.

•  O controle tem início por uma especificação adequada.

•  Mas é preciso verificar também se o objeto oferecido pelo licitante atende 
às especificações no momento da aprovação da proposta.

•  Monitoramento das entregas realizadas, para garantir que estão de acordo 
com o produto aprovado e com as especificações do edital.

•  Ao final do processo, é preciso avaliar a compra e fornecer feedbacks para as 
compras futuras (revisão de especificações).

Controle de Qualidade



a) Pesquisa prévia de normas técnicas aplicáveis, as quais devem 
constar do edital

b) Caso não haja norma técnica específica para o produto, verificar a 
possibilidade de seguir uma norma de produto similar

c) Definição de prazos factíveis para apresentação de documentação, 
protótipos ou amostras pelos licitantes

d) Registrar, inclusive por meio de fotografias, a entrada de amostras 
ou protótipos

e) Envolver o demandante no processo de aprovação dos produtos
f) Elaborar relatórios técnicos objetivos recomendando a aprovação ou 

reprovação do produto ao pregoeiro
g) Utilizar-se de diligências para sanar dúvidas a respeito dos produtos 

propostos

Controle de Qualidade – cuidados



Especificação

1ª etapa: 
aprovação do 

produto

2ª etapa: 
monitoramento 

das entregas

Avaliação

Avaliação

Controle de Qualidade - Fluxo



Ambiental

Econômico
Social

O Estado tem forte poder de indução de mercado e deve utilizá-lo para 
promover a sustentabilidade, por isso a sustentabilidade é um dos maiores 
desafios para as compras públicas. Para isso, é indispensável ter uma visão 
sistêmica do tema, que envolva os três pilares da sustentabilidade:

EconômicoEconômico

Sustentabilidade



Licitações Sustentáveis

As compras sustentáveis devem considerar:
 necessidade real de efetuar a compra;
 circunstâncias da produção, levando em conta os materiais e recursos 

consumidos no processo;
 condições de trabalho de quem o produziu;
 como o produto se comportará ao longo de sua vida útil;
 como será a sua disposição final.

Poder de compra governamental:
 apoia objetivos sociais, econômicos e ambientais mais amplos, de maneira a 

oferecer benefícios reais de longo prazo;
 tem o efeito multiplicador de fazer com que empresas se adaptem aos padrões 

de responsabilidade socioambiental para manter a competitividade no 
mercado;

 induz boas práticas, tanto pelos consumidores, quanto pelos produtores;
 se os compradores públicos optarem por produtos mais sustentáveis, uma 

demanda maior estimulará uma oferta maior, o que conduzirá a um preço mais 
baixo;

 incentiva a inovação e, consequentemente, estimulo à competição da indústria



Critérios de Sustentabilidade - Licitações do FNDE

O FNDE é responsável pelos processos de compras estratégicas do MEC e também pelas 
compras de materiais e equipamentos de utilização interna da administração

Impressões gráficas: “Certificação de Origem Florestal” e de “Cadeia de Custódia”, da etapa 
de produção do papel, outorgada por terceira parte independente, acreditada em pelo 
menos um dos sistemas de certificação reconhecidos e acreditados internacionalmente, e 
no Brasil pelo INMETRO, tais como os do FSC – Forest Stewardship Council; Cerflor – 
Programa Nacional de Certificação Florestal ou PEFC – Programa de Reconhecimento de 
Sistemas de Certificação Florestal. 

Reforma do Edifício Sede do FNDE: 
 Coleta dos resíduos da reforma  por cooperativas de catadores; 
 Envoltório que favorece a iluminação natural: maior eficiência energética; 
 elevadores com inteligenciamento de chamadas;
 Ar-condicionado central: melhor climatização dos ambientes aliada ao ganho de 

eficiência energética.

Impressão Corporativa: economia do uso de papéis. Todas as impressoras estão 
configuradas para imprimir em frente e verso.



Critérios de Sustentabilidade - RPN

Menor risco de corrupção e cooptação (Controle): uma grande compra gera, 
automaticamente, o acompanhamento estreito por parte dos órgãos de controle, das 
empresas participantes do certame e também da mídia, permanecendo sob o escrutínio 
público em todas as suas fases. 

Produtos: 
 Ônibus escolares: 

 fabricados com características que suportem sua operação em zonas 
rurais

 movidos à BioDiesel
 Acessibilidade 

 Mobiliários escolares:
 Ergonomia do mobiliário -  atendimento à NBR 14006
 Declarações, por produto, relativas à utilização de matéria-prima de 

origem reciclada no porta livro, e à utilização de lâminas de madeira de 
origem legal.



Critérios de Sustentabilidade - RPN

Produtos:
 
 Aparelhos de ar condicionado 

 Etiqueta Nacional De Conservação De Energia – Ence 
 Aparelhos de 12.000 e 18.000 BTU’s: etiqueta A
 Aparelhos de 24.000 BTU´s: etiqueta B
 Aparelhos de 36.000 BTU´s: etiqueta C 

 Materiais escolares
 Lápis grafite e lápis de cor de madeira refloresta;
 Embalagem dos itens e do kit de papelão reciclado;
 



Compras 
sustentávei

s

Processo 
sustentável 
de compra  

Produtos e 
serviços 

sustentávei
s

Processos 
produtivos 
sustentávei

s

Sustentabilidade – dimensões

Elaboração: CGCOM/DIRAD.



Leilane Mendes Barradas
Diretora de Administração

leilane.mendes@fnde.gov.br
(55) (61) 2022- 4803

Aloma Marques Taveira 
Coordenadora Geral de Mercado, Qualidade e Compras

aloma.taveira@fnde.gov.br 
(55) (61) 2022- 4657

João César da Fonseca Neto
Coordenador de Compras
joao.cesar@fnde.gov.br

(55) (61) 2022 - 4757

FNDE - Contatos

FNDE – contatos

mailto:leilane.mendes@fnde.gov.br
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