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Apresentação 

 

Seguindo as orientações da Instrução Normativa nº10, de 12 de novembro 
de 2012, da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação, foi criado o 
Plano de Gestão de Logística Sustentável da ANAC (PLS) – 2016, referente aos 
anos 2012 a 2015. O PLS consistiu em um documento contendo indicadores e 
sugestões de boas práticas de sustentabilidade e racionalização de materiais na 
Agência. 

O PLS da ANAC foi estruturado em nove grandes temas, quais sejam: 
material de consumo, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade 
de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações sustentáveis, 
transporte, Vigilância e Limpeza e Conservação. 

Em   26 de janeiro de 2017, o PLS-2016 da ANAC foi aprovado pela 
Diretoria Colegiada da ANAC e, no dia 24 de março de 2017, foi publicado no 
site da Agência. Além disso, o PLS foi encaminhado eletronicamente para a 
Secretaria Executiva da CISAP, no e-mail cisap@planejamento.gov.br. 

Conforme Art.14º da Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 
2012, “Ao final de cada ano deverá ser elaborado relatório de acompanhamento 
do PLS de forma a evidenciar o desempenho de cada órgão ou entidade, 
contendo: I – consolidação dos resultados alcançados; e II – identificação das 
ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.” E, ainda, 
“Os relatórios deverão ser publicados no site dos respectivos órgãos ou 
entidades e encaminhados eletronicamente à Secretaria Executiva da CISAP.” 

No final do ano de 2018, foi elaborado o primeiro relatório de 
acompanhamento. Neste, além da consolidação dos resultados, foram 
identificadas ações para o ano de 2019. Estas ações terão seus resultados 
consolidados apresentados a seguir. 

 

Objetivo 

 

O presente relatório objetiva evidenciar as ações contemplados nos anos 
de 2018 e 2019, de acordo com seu conteúdo programático, apresentando as 
metas propostas e os resultados alcançados. Além disso, este relatório objetiva 
propor novas sugestões de boas práticas para o ano de 2020. 
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Resultados 

 

Orientado pelas ações apresentadas no 1º Relatório, apresentam-se os 
resultados obtidos. 

 

1. Papel 

 

Objetivo/Meta propostos: Manter o controle de consumo de papel. Além 
disso, propôs-se, posteriormente, realizar estudo de outsourcing de material de 
consumo, em Brasília. 

Cronograma de implantação proposto: Janeiro/18 a Dezembro/18. 

A seguir, apresenta-se a gráfico com o consumo de papel A4, em resmas, 
nas Unidades da ANAC, nos exercícios de 2012 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meta proposta no 1º Relatório de acompanhamento do PLS foi atingida. 
Foi realizado controle do consumo de papel e verificou-se a manutenção no 
consumo de papel. 

Em 2019, atendendo a meta pactuada, foi feito estudo para implantação 
de outsourcing e realizada a contratação de empresa de outsourcing de material 
de consumo, em Brasília. 

 

Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): 
Para o próximo período, propõe-se: "Manter o controle de consumo de 
papel", "Finalizar trabalhos nos almoxarifados de Porto Alegre e de Recife, com 
a centralização deste em Brasília" (meta inicialmente proposta para o ano de 
2019, que foi alterada para 2020) e "Realizar estudo para ampliação do 
Almoxarifado Virtual para as demais unidades da ANAC". 

 

2. Copos Descartáveis 
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Objetivo/Meta propostos: Manter o consumo de copos descartáveis de 
água (200ml). 

Cronograma de implantação proposto: Janeiro/18 a Dezembro/18. 

A seguir, apresenta-se gráfico com o consumo de copos descartáveis, nos 
exercícios de 2012 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meta proposta no 1º Relatório de acompanhamento do PLS foi atingida. 
Em 2017, propôs-se manter o consumo de copos de 200ml. Em 2018 obteve-se 
uma redução de 8,7%, em toda ANAC, no consumo de 2018, comparado a 2017. 
Em 2019, o consumo reduziu 6,41% comparado ao ano de 2018. 

 

Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): 
Manteve-se a meta de acompanhamento para o próximo período. 

 

3. Impressões 

Objetivo/Meta propostos: Manter o controle das impressões na Agência. 
Para 2019, readequar o parque de impressoras do novo perfil de consumo. 
Reduzir o valor do custo unitário por página (CUT), com a nova modalidade de 
contratação. 

Cronograma de implantação proposto: Janeiro/18 a Dezembro/18. 

A seguir, apresenta-se gráfico com as impressões, na ANAC, nos 
exercícios de 2018 e início de 2019. 

Exercício de 2018: 
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Exercício de 2019 

 

A meta proposta no 1º Relatório de acompanhamento do PLS foi atingida. 
No PLS havia a proposta de manter o controle das impressões da Agência. 
Houve uma redução de 12,9% da impressão, comparando os anos de 2017 e 
2018. 

No documento SEI! 0757275 há o cálculo detalhado do Custo Unitário por 
página (CUT) do contrato que, em 2019, foi substituídos pelo novo modelo de 
contratação por franquia de páginas. O cálculo do CUT do novo modelo será 
atualizado. 

Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): 
As metas propostas para o ano de 2020 são: "Manter o controle das impressões 
na Agência"; " Readequar o parque de impressoras do novo perfil de consumo. 
Reduzir o valor do custo unitário por página (CUT), com a nova modalidade de 
contratação". 

 

4. Transporte 

Objetivo/Meta propostos: Contratar o modelo “TaxiGov”, conforme 
proposto no Estudo da frota da ANAC, processo nº 00058.506921/2017-72. 

Cronograma de implantação proposto: Janeiro/18 a Dezembro/18. 

A meta proposta no 1º Relatório de acompanhamento do PLS foi atingida. 
Foi realizada contratação do “TaxiGov”. 

 Houve redução do custo médio por Km de R$ 7,91, em 2018, para R$ 
6,07, em 2019. Esta redução ocorreu com a retirada dos veículos do tipo VTI 
da frota e maior eficiência na utilização dos veículos do tipo VSC. 

A meta "Definir estratégia para aquisição de bilhetes aéreos" foi 
postergada para 2020, pois a equipe responsável foi totalmente mobilizada para 
outra atividade (Cadin). 

A seguir, apresenta-se gráfico com o custo do contrato, na ANAC, nos 
exercícios de 2017, 2018 e 2019. 

 

 

 

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1100131&id_procedimento_atual=51831&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000118&infra_hash=854ac866513706ab6fe8ee2f462b5df820c9367f2ff07ec29471e32fcd67cce4
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Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): 
As metas proposta para o próximo período são: "Atualizar a IN de frota para 
melhor utilização do modelo TaxiGov (implantado em dezembro de 2019)" e 
"Definir estratégia para aquisição de bilhetes aéreos". 

 

5. Energia elétrica 

 

Objetivo/Meta propostos: Manter o consumo de energia dentro da variação 
da população total nos prédios ocupados pela ANAC. Para o ano de 2019, 
propôs-se também: " Aquisição, para todas unidades, de termômetro para 
medição da temperatura ambiente, visando o conforto térmico dos servidores" 
e "Realizar a troca dos aparelhos de ar-condicionado das unidades de São 
Paulo, Centro de Treinamento - Brasília e Recife". 

 

Cronograma de implantação proposto: Janeiro/18 a Dezembro/18. 

 

A meta proposta no 1º Relatório de acompanhamento do PLS foi atingida. 
Propôs-se a manutenção do consumo. Em 2018, verificou-se redução total de 
6,4% na média de consumo de energia elétrica. Em 2019, houve um aumento 
de 4,27%. Esta variação vem ocorrendo na média de 5% desde 2017, para 
mais e para menos, a cada ano. Dessa forma, considera-se que o consumo 
foi mantido nesses dois anos.  

Em 2019, foi realizada a troca dos aparelhos de ar-condicionado do Centro de 
Treinamento - Brasília, de acordo com o processo 00058.039270/2018-82, 
atingindo, portanto, a meta proposta para esta unidade. A troca dos aparelhos 
de ar-condicionado das unidades de São Paulo e Recife ainda está em 
andamento. 

A meta de aquisição de termômetro foi postergada para o ano de 2020, 
pois a equipe responsável foi mobilizada para outra atividade. 

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3281825&id_procedimento_atual=51831&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000118&infra_hash=c256580bcb7c1d2d099267a22114ae96948516c5325ba6490999610e2cc877db
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A seguir, apresenta-se gráfico com o consumo de energia, na ANAC, nos 
exercícios de 2014 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): As 
metas propostas para o próximo período são: "manter o controle do consumo 
de energia elétrica" e "Aquisição, para todas as unidades, de termômetro para 
medição da temperatura ambiente, visando o conforto térmico dos servidores" 
(inicialmente previsto para 2019, mas por priorização de outras demandas, 
não foi adquirido). 

 

 

6. Água e esgoto 

 

Objetivo/Meta propostos: Manter o consumo de água dentro da variação 
da população total nos prédios ocupados pela ANAC. 

Abaixo apresentamos gráfico com a variação do consumo de 2014 a 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meta proposta no 1º Relatório de acompanhamento do PLS foi atingida. 
Em 2018, obteve-se uma redução total de 8,5% no consumo de 2018 comparado 
a 2017, que, diante do aumento de 0,4% no número de colaboradores, mostra 
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uma efetiva redução. Em 2019, obteve-se uma redução de 10,44%, comparado 
ao ano de 2018. 

Cronograma de implantação proposto: Janeiro/18 a Dezembro/18. 

Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): A 
meta proposta para os próximos períodos de avaliação (2020) é "manter o 
consumo de água dentro da variação da população total nos prédios ocupados 
pela ANAC". 

 
 

7. Coleta Seletiva 

Objetivo/Meta propostos: não foram definidas metas para o próximo 
período. 

Não foram definidas metas para este e os próximos períodos (pelo fato de 
a ANAC não produzir resíduos orgânicos em quantidade relevante), apenas foi 
realizado acompanhamento de medidas eventualmente realizadas. A ANAC 
possui metodologia para o descarte de lâmpadas e de outros resíduos (pilhas, 
baterias e material eletrônico) em recipientes apropriados para coleta realizada 
por meio de empresas especializadas. 

Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): 
não foram definidas metas para o próximo período. 

 

 

8. Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

Objetivo/Meta propostos: Contratar serviço para realização de 
Campanha de Vacinação, contra vírus Influenza, para ofertar a todos 
colaboradores da Agência. 

Cronograma de implantação proposto: Janeiro/18 a Dezembro/18. 

A meta proposta no 1º Relatório de acompanhamento do PLS foi atingida. Foi 
contratada empresa para oferta de vacina contra vírus Influenza. Além da 
meta estipulada, no decorrer de 2019, em consonância com as ações do 
PQVT, a Superintendência de Gestão de Pessoas realizou ações de 
integração e campanhas sociais para os colaboradores. Foi promovida 
palestra em comemoração ao dia da Mulher e realizado evento em 
comemoração ao dia do servidor público, com foco em saúde, bem-estar e 
interesses pessoais dos servidores. No mesmo ano, foram realizadas 
campanhas para arrecadação de agasalhos, brinquedos e livros infanto-
juvenis. 

Em 2019, foi contratada empresa para vacinação de todos os colaboradores 
da Agência, conforme publicado na Intranet. 

 

Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): 
A meta proposta para o ano de 2020 foi "Contratar serviço para realização de 
Campanha de vacinação, contra vírus Influenza, para ofertar a todos 
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colaboradores da Agência"(Processo 00058.509805/2016-24) e "Contratar 
serviço para realização de exames médicos periódicos para os servidores da 
Agência" (Processo 00058.005917/2019-53). 

 

9. Vigilância 

Objetivo/Meta propostos: Realização das medidas previstas no Plano de 
Segurança Patrimonial. 

Cronograma de implantação proposto: Janeiro/18 a Dezembro/18. 

A meta proposta no 1º Relatório de acompanhamento do PLS foi atingida. Foi 
verificada a necessidade de redefinir os planos de segurança. Com a revisão, 
verificou-se que alguns prédios (POA e SJC) irão perder o objeto (pela 
perspectiva de mudança de endereço). Nestes novos endereços, haverá um 
condomínio responsável pela segurança das instalações. Além disso, os 
índices de sinistralidade, na Agência, são baixos. Foi, ainda, autuado processo 
de instalação de controle de acesso automático nas portas das recepções, 
com a probabilidade de redução de gastos com recepcionista. 

Em 2019, foi elaborada Portaria que definiu os tipos de ambiente e seus 
controles (quanto à filmagem e controle de acesso). Diante dessa Portaria, os 
planos de segurança deverão ser revistos, por esse motivo, foi alterada, 
assim, a meta estipulada em 2019 para o ano de 2020. 

 Abaixo apresentamos gráfico com a variação do gasto com vigilância de 
2015 a 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): As 
metas propostas para os próximos anos foram "Redefinir o plano de 
segurança", "Acompanhar medidas de segurança das unidades". 

 

10. Limpeza 

 

Objetivo/Meta propostos: Adequar as novas contratações de Serviços de 
limpeza asseio e conservação às determinações da Instrução Normativa Nº 05, 

https://sei.anac.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=257516&id_procedimento_atual=51831&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000118&infra_hash=8d8e792ffaf7341698e50d083dc98b3dfb6e6d9dccf5c733215d0161b7b01c97
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de 26 de maio de 2017. Assim como aplicar o resultado dos estudos previstos 
no Plano de limpeza asseio e conservação. Em 2019, "Realizar revisão da 
frequência de limpeza das áreas". 

A meta proposta foi atingida. Foi realizada contratação de serviço de 
limpeza para a Sede, em Brasília, que atendeu às determinações da IN nº 
05/2017 (Contrato 2/2018, processo 00058.539574/2017-64). 

A meta proposta para 2019 foi atingida com a nova contratação do serviço 
de limpeza, por meio da qual foi revista a frequência de limpeza das áreas. 

 

 Cronograma de implantação proposto: Janeiro/18 a Dezembro/19. 

Abaixo apresentamos gráfico com a variação do gasto com limpeza de 
2015 a 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): 
A meta proposta para o próximo período é "Acompanhar a despesa com limpeza 
das áreas". 

 

11. Aquisições e Contratações 

 

Objetivo/Meta propostos: não foram definidas metas para o próximo 
período. 

O histórico de ações de Aquisições e Contratações, em 2018, estava 
diretamente relacionado à contratação de impressão, compra de "porta-copos", 
contratação de empresa de vacinação, dentre outras já apresentadas no 1º 
Relatório, nas diversas ações vinculadas. Em 2019 destacam-se as seguintes 
contratações e aquisições: 1 -realização de chamamento público, que 
alcançaram 38% de economia no aluguel do prédio em Brasília; 2 - troca dos 
computadores, com a aquisição de modelos mais modernos e econômicos; 3 - 
aquisição de mobiliário tipo plataforma, que possibilitam melhor utilização do 
espaço; 4 - implementação do almoxarifado virtual, que possibilitou uma maior 
racionalidade no consumo de bens bem como controle do seu estoque. 
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Objetivo proposto para o próximo período (Janeiro/20 a Dezembro/20): 
As metas propostas para os próximos períodos são: "Acompanhar e analisar os 
resultados do Edital de Chamamento para locação da unidade da ANAC no Rio 
de Janeiro", "Inserir, gradualmente, o mobiliário do tipo estação de trabalho tipo 
plataforma, no lugar das estações em X, T e L, nas unidades de Porto Alegre e 
Brasília", "Realizar estudo acerca da implantação de contratos de facilities via 
condomínio, inicialmente nas unidades de Porto Alegre, Recife e Brasília", 
"Acompanhar e analisar resultados da implantação do controle de acesso nas 
recepções do prédio da Sede". 

 

12. Conclusão 

Visando atender à IN citada, a Comissão Gestora do PLS da ANAC, 
nomeada pela Portaria nº 132, de 21 de janeiro de 2016, publicada no BPS V.11 
Nº3, de 22 de janeiro de 2016, elaborou este relatório e também o relatório em 
formato Power BI, conforme pode ser visualizado no Link.  

Sugerimos encaminhamento deste Relatório para ASCOM, para 
publicação no site da ANAC. Após publicação, será encaminhado à Secretaria 
Executiva da CISAP, conforme determinado na IN nº 10/2012. 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODA4NWNiMWYtMjk3Ni00MDY1LWI5NjktMjc1MTJjNWM5YWNlIiwidCI6ImI1NzQ4ZjZlLWI0YTQtNGIyYi1hYjJhLWVmOTUyMjM2ODM2NiIsImMiOjR9

