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COMPRAS SUSTENTÁVEIS NA SABESP
O Poder de Compra da Sabesp
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Ambiente Descentralizado de Licitações - 23 Unidades

61% Valor – Centralizada
39% Valor - Descentralizada

11% Qtde – Centralizada
89% Qtde - Descentralizada
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Código de Ética e Conduta
O Código de Ética e Conduta da Sabesp, construído através de um
amplo processo participativo, sintetiza o conjunto de princípios e
normas observados ao longo de sua existência,
existência e direciona a forma
como a empresa estabelecerá a relação com os seus diversos
públicos
de
interesse:
dirigentes,
empregados,
clientes,
fornecedores, meio ambiente, comunidade e sociedade em geral.

• Apresentação da Declaração de Pleno
Conhecimento do Código de Ética e
Conduta nas licitações e cadastro de
fornecedores.
• Integrado aos processos licitatórios
eletrônicos.
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Diretrizes Concorrências nas Compras Públicas
• Definir os mercados relevantes envolvidos nas licitações
ç
de forma
a ampliar o leque de fornecedores, promover competição e
minimizar a possibilidade de ocorrência de cartéis.
• Evitar barreiras à entrada de concorrentes,
concorrentes especialmente em
questões relacionadas às habilitações em licitações.
• Diminuir a assimetria de informação, a partir do estabelecimento
de planejamento e divulgação de compras a médio e longo prazo.
Declaração de Elaboração Independente de Proposta
•

Obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, em procedimentos licitatórios. O objetivo desta
Declaração é coibir desvios em licitações e responsabilizar empresas pela
formação de cartéis
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LICITAÇÕES
Ç
ELETRÔNICAS
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Compras Locais / Regionais
V l
Valores
C t t d
Contratados
em 2010
São Paulo

R$ 1.675.512.779,15

56%

Outros Municípios de SP

R$ 944.921.103,90
944 921 103 90

31%

Outros Estados

R$ 385.321.587,08

13%

Valores Contratados em 2010
Materiais e Equipamentos
Sã P
São
Paulo
l

R$ 104.218.430,19
104 218 430 19

25%

Outros Municípios de SP

R$ 185.553.511,41

45%

Outros Estados

R$ 125.469.154,47

30%

Desenvolvimento Regional
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Programa de Otimização de Estoques
Em 2008 foi
E
f i implantado
i
l t d o programa de
d otimização
ti i
ã de
d estoques
t
que
introduziu alterações no processo e sistema de compras e permitiu
um controle mais efetivo do estoque e das aquisições de materiais.
Principais ações:
• Materiais sem movimentação há mais de 6 meses são automaticamente
p
para uso de outras Unidades e suas compras
p
p
bloqueadas.
q
disponibilizados
• As compras de materiais de despesa, considerando o saldo do material não podem
exceder a 6 meses.
• Os materiais disponibilizados que, após o período de divulgação, não forem utilizados
pelas unidades de negócio serão objeto de laudo e alienação.
• Racionalização da estrutura de
armazenamento.
• Maior eficiência na utilização dos
recursos.
• Consumo
consciente,
evita
o
desperdício e a obsolescência.
• Comprar apenas o necessário.

dez/07
dez/08
dez/09
dez/10
mar/11

223
181
125
146
121
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Micro e Pequenas Empresas
As licitações da Sabesp atendem as determinações estabelecidas
Lei Geral da Microempresa (Lei No. 123/2006). O sistema de
Pregão Eletrônico da Sabesp foi inteiramente adaptado para
atender as exigências da Lei Complementar 123/06, quanto aos
privilégios às Micro e Pequenas Empresas.
A Sabesp, em 2010, contratou R$ 107.436.686,58 com 866 Micro
e Pequenas Empresas

Geração de riqueza, empregos e desenvolvimento
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Desenvolvimento de Novos Fornecedores
Nos processos de qualificação, buscamos fornecedores que tenham
compromisso com o meio ambiente e seu entorno. Avaliamos o
cumprimento da legislação ambiental local através das licenças de
instalação e operação emitidas pelos órgãos ambientais. Além disto,
avalia-se também os riscos toxicológicos do produto de forma que
se garanta segurança de uso tanto na estação de tratamento de
água, como para o consumidor final.
• Indutor de desenvolvimento tecnológico.
• Avalia o processo produtivo, desde a matéria
prima até o produto final.
• Verifica
f
aspectos
relacionados
ao
meio
ambiente/responsabilidade social.
• Fomenta o comércio justo, selecionando
fornecedores com o mesmo nível de qualidade e
dentro desse contexto a busca pelo menor preço.
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Cases de Aplicação
Catálogo de Materiais Sócioambiental – 259 itens
Em avaliação 412 itens
• Condicionador de ar, refrigerador e freezer – Gás ecológico e consumo de
energia
g categoria
g
A
• Papel Sulfite – Com certificação ambiental FSC ou Certiflor
• Tintas a base de água
• Válvula de Descarga, Bacias Sanitárias com volume reduzido de água (6 litros)
• Telhas de Fibra Vegetal Orgânica.
• Papel Reciclado: A Sabesp utiliza, aproximadamente, 2,4 milhões de folhas de
papel reciclado por mês (cerca de 12 t de papel/mês), preservando o equivalente a
288 árvores. O p
papel
p é utilizado p
para impressão
p
de correspondências
p
das atividades
administrativas e de contas de água e/ou esgoto.
O uso do papel reciclado, que não tem custo adicional para o cliente, traz um
significativo ganho ambiental, inclusive com economia de água, energia elétrica e
produtos q
p
químicos usados no p
processo de p
produção
ç
do p
papel
p
branco comum. A
empresa está substituindo gradativamente o papel branco A4 por papel reciclado.
•-Materiais de higiene e limpeza tais como sabões, cremes, desengraxantes e
detergentes Necessidade de serem biodegradáveis.
detergentes.
biodegradáveis
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Cases de Aplicação
• Ácido Fluossilícico: Inicialmente este produto foi considerado resíduo da
indústria de fertilizantes. A transformação deste resíduo em produto para
tratamento de água reduziu de forma significativa o impacto ambiental.
• Policloreto de Alumínio: A aplicação deste produto na maioria das vezes tem
impacto favorável nas estações de tratamento de água, além de sua aplicação
como coagulante.
g
O uso deste p
produto tem se mostrado eficiente na redução
ç
do
volume de lodo gerado nas estações de tratamento de água e redução do
consumo de alcalinizante na maioria dos processos.

•

Equipamentos de Informática
O equipamento deverá vir acompanhado do Atestado de Conformidade, emitido
por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Documento internacional similar,
comprovando que o Computador e o Monitor estão em conformidade com as
normas IEC60950 (Safety of Information Technology Equipament Including
Eletrical Business Equipament), e EPEAT (Eletronic Product Environmental
Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificados ouro
(categoria Gold), para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e
combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamento
não agridam o meio ambiente.
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Editais da Sabesp
Condições de Participação:
• Sociedades q
que se encontram interditadas p
por crimes ambientais nos termos do
artigo 10 da Lei 9605/98, estão proibidas de participar dos processos licitatórios;
• Tratamento diferenciado e favorecido a micro e pequenas empresas.
• Conhecimento do Código de Ética e Conduta da Sabesp.
• Declaração
ç
de Elaboração
ç
Independente
p
de Proposta.
p
Habilitação:
• Coibição ao Trabalho do Menor
• Produtos e subprodutos
p
de madeira – Exigência
g
de declaração
ç
da Licitante q
que
para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia somente serão utilizados
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de
procedência legal, em conformidade com o Decreto Estadual n° 53.047, de .02 de
jjunho de 2008.
• Declaração de não utilização de mão-de-obra análoga à trabalho forçado ou
compulsório, em quaisquer de suas formas, em sua cadeia produtiva.
Atendimento aos Estudos de Serviços Terceirizados do Governo do Estado de
São Paulo
Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial
• Boas Práticas Ambientais, Uso Racional da Água, Uso Racional de Energia Elétrica
Redução de Produção de Resíduos Sólidos, Regras para utilização de saneantes
domissanitários,
á
Poluição sonora e Instruções sócio
ó
ambientais específicas.
í
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O que a Sabesp já está praticando

Sistemas online de compras eletrônicas, regras
para comprar apenas o necessário, evitando o
desperdício e a obsolescência. Compras regionais,
estímulo
a
micro
e
pequena
empresa
empresa,
responsabilidade social, adoção de critérios sócio
ambientais são algumas das ações que a Sabesp
está realizando em busca da sustentabilidade nas
suas licitações.
licitações

OBRIGADO
amendes@sabesp.com.br
p

