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O Comitê Editorial do escritório de Aquisições tem o prazer 
de apresentar o novo Boletim de Aquisições para 
Executores. 
 
Esta publicação trimestral nasceu como resultado do 
interesse de alguns executores nas atividades de aquisições 
de outros executores da região, como tal, tem por objetivo o 
intercâmbio constante de informação e experiências. Desta 
forma, procuramos oferecer aos Executores um espaço para 
compartilhar as suas histórias de êxito em projetos 
financiados pelo BID. 
 
Os artigos publicados são de mero caráter informativo e não 
representam a posição oficial do BID. 
 
Guia para o uso de Mutuários 
quando o Banco financia 
Por Carlos Lago
Especialista Principal de Aquisições   
Sede 

 
Este documento, como o seu nome indica, é um 
guia para os mutuários e executores que trata de 
assuntos sobre as aquisições em projetos 
financiados pelo Banco (parte I), a planificação e 
gestão das aquisições (parte II), e apresenta 
ferramentas interativas úteis para o 
desenvolvimento das duas primeiras partes do 
documento (parte III). Entre outras coisas, este 
Guia incorpora as Políticas de Aquisições e os 
Documentos Padrão para aquisições dentro dos 
projetos financiados pelo Banco. 
 
O Guia pode ser acessado através do portal de 
Aquisições na Internet:  
www.iadb.org/procurement, em “Ferramentas”. 
 
Caso Prático 
Por Eugenio Hillman
Especialista Principal de Aquisições   
Sede 
 
Nos documentos de Licitação para a Aquisição 
de Equipamento Informático, cujo plano de 
entrega e instalação se estende por um período 
de 18 meses, se estabeleceu que o preço das 
Ofertas fosse ajustável. O Licitante adjudicado 
exige que se ajuste o valor do contrato devido a 
mudanças ocorridas no valor dos equipamentos. 
É aceitável ao abrigo Políticas para a Aquisição 
de Bens e Obras financiados pelo BID. 

 
Na página seguinte poderá encontrar a resposta 
ao caso prático. 
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Por Karina Díaz  
Especialista de Aquisições 
Peru 
 
http://www.projoven.gob.pe
 
Dizem que somos o que comemos. Fazendo uma 
analogia desta frase com as Unidades Executoras (UE), 
podemos dizer que estas são o que o seu pessoal faz. 
Em países como os nossos, onde trabalhamos 
constantemente na construção de uma 
institucionalidade sólida, as UE são submetidas a 
mudanças próprias de cada Entidade. Um projeto pode 
ser executado perfeitamente sempre que cumpra não 
só com os objetivos institucionais da Entidade ou Setor, 
mas também que seja politicamente atrativo. 
 
A experiência demonstrou-nos que podemos fazer 
muito se as pessoas adequadas estão à frente da 
execução do projeto. Estas podem fazer com que um 
projeto “não desejado” se converta na estrela do setor. 
 
PROJOVEN é uma unidade dependente do Setor 
Trabalho que passou por momentos muito difíceis 
durante a sua execução. Apesar disto, contando com 
um Gestor de Projeto com capacidades técnicas, 
gerenciais e até políticas, um Especialista em 
Aquisições que não só conhecia processos de compras 
como de gestão, um Planificador e um Gestor 
Financeiro, triunfaram na sua execução no ano 2007 se 
tivermos em conta que 8 meses antes era uma 
operação à beira do cancelamento. 
 
O compromisso para com o Programa unia este grupo, 
que permitiu ser vendido às autoridades políticas como 
um programa viável e algo que poderia vir a ter êxito, 
atingindo uma boa execução. A busca de resultados e 
os controles fiduciários acabaram por dar forma ao 
programa alcançando uma adjudicação de cursos 
educativos em mais de 100% do montante 
originalmente previsto. 
 
Isto não garante a inexistência de problemas, mas 
garante que estes podem ser dirigidos da melhor 
maneira possível. 

Prove o seu 
conhecimento… 
 
Num processo de 
licitação internacional 
para a aquisição de 
bens financiados pelo 
BID, qual é o termo 
INCOTERMS que se 
utiliza para a 
comparação de 
ofertas? 
 
Conheça a resposta 
no próximo boletim... 
  

É de ressaltar a importância de perfis claramente 
definidos para as posições chave (com definição por 
competências e estabelecimento de indicadores de 
gestão e resultados), métodos de seleção competitivos 
(públicos e não por convite), objetivos e o 
estabelecimento de cadeados que protejam o Programa 
em caso de requerer mudanças que não 
necessariamente respondam ao padrão requerido para 
a execução de um projeto do banco. 
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 Comitê Editorial: María Camila Padilla, Emilie Chapuis, Bruno Costa, Estefanía Torres, Tomás Socías, Eugenio Hillman 

 Revisão ex-post das Aquisições 
Por Cristóbal Silva
Especialista Principal de Aquisições   
Sede 

 
A revisão ex-post dos processos de 
aquisições que se realiza durante a execução 
dos projetos, consiste num exame que realiza 
o Banco, quer seja de forma total ou mediante 
uma amostra representativa, das aquisições 
realizadas pelas unidades executoras, às 
quais lhe foi confiada autonomia para levar a 
cabo as mesmas. Este exame pretende 
verificar que a gestão realizada cumpre com o 
Contrato de Empréstimo, as Políticas e o 
Plano de Aquisições aprovado pelo Banco. 
 
Os organismos executores que demonstrem 
suficiente capacidade institucional para 
administrar os processos de aquisições, 
aplicando os princípios básicos que regem as 
políticas vigentes do Banco na matéria, 
podem adotar esta modalidade. Esta 
consideração ressalta a importância da 
avaliação institucional que para tais efeitos se 
deve levar a cabo durante o desenho do 
esquema de execução planejado para o 
projeto. 
 
O novo Marco para a organização da função 
de aquisições de Dezembro de 2005 (GN-
2306-6) propõe apoiar as “Avaliações dos 
Sistemas de Aquisições Nacionais”, com o 
objetivo de aumentar a sua utilização e 
caminhar progressivamente para a aplicação 
da revisão ex-post na maioria dos projetos. 
Geralmente, a revisão ex-post se aplica a 
processos de aquisições com montantes 
estimados inferiores aos montantes limite. 
 
Nos casos em que o Banco considere que o 
executor não tenha seguido as Políticas e 
Procedimentos para a revisão ex-post, este 
pode mesmo não financiar aqueles contratos, 
ou requerer ao mutuário o reembolso dos 
recursos, assim como não reconhecer como 
gastos elegíveis, os relacionados com tais 
processos. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solução do Caso Prático
 
Sim, é possível. O parágrafo 2.24 das Políticas indica que nos 
Documentos de Licitação se deve especificar se os preços das 
ofertas devem ser fixos ou ajustáveis. O ajuste pode ocorrer 
como conseqüência de mudanças nas principais componentes de 
custos do contrato, tais como a mão de obra, equipamentos, 
materiais e combustíveis. É recomendado que em contratos que 
se completem num período superior a 18 meses se aceite o 
ajuste dos preços. 

 

No decorrer de 2007, o 
BANCO 
INTERAMERICANO 
DE 
DESENVOLVIMENTO, 
aprovou noventa e 
nove novas operações 
num total de nove mil e 
seiscentos milhões de 
dólares. 
 

Nota de imprensa 
20 de Dezembro 2007 

Obrigatoriedade do Plano de 
Aquisições 
Por Juan Carlos Martell
Especialista Principal de Aquisições   
Guatemala 

 
Os parágrafos 1.16 das Políticas para a Aquisição 
de Bens e Obras (GN-2349) e 1.22 das Políticas 
para a Seleção e Contratação de Consultores (GN-
2350), destacam a obrigatoriedade de contar com 
um Plano de Aquisições em todos os projetos.  
 
O Plano de Aquisições inclui três objetivos 
principais: i) ajudar o executor a programar os 
recursos e as atividades vinculadas às aquisições, 
ii) permitir ao Banco desenvolver uma supervisão 
ordenada e sistemática dos processos e iii) 
informar aos interessados as oportunidades de 
negócios que brindam os projetos financiados. 
 
Existem três modelos de Plano de Aquisições, para 
acessar estes planos faça clique sobre o seu 
nome: i) o Modelo A para projetos específicos; ii) o 
Modelo B para projetos de caráter programático, 
global ou multisetorial e iii) Modelo Simplificado 
para Cooperações Técnicas até US$150.000. 
 
Documentação Recomendada 
Por Tomás Socias
Especialista Principal de Aquisições   
Sede 
 
Para fácil consulta, preparamos uma lista com os 
documentos mais consultados em aquisições de 
projetos. Para acessar esta lista faça um clique 
aqui. Você Sabia?... 

 
Que no Documento Padrão para Obras Menores, quando se 
utiliza um contrato por “montante global”, há que substituir no 
documento a “Lista de Quantidades” por “Calendário de 
Atividades”. 

 
Recomendamos-lhe que imprima estes 
documentos e que os guarde numa pasta para fácil 
consulta. Pode ainda encontrar esta e outra 
informação no nosso portal de Aquisições -
www.iadb.org/procurement. 
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