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O Comitê Editorial do escritório de Aquisições para 
Operações tem o prazer de apresentar a terceira 
edição do Boletim de Aquisições para 
Executores. Esta publicação trimestral tem como 
objetivo o intercambio de informação e experiências 
entre os especialistas em aquisições do Banco e os 
dos Executores. Igualmente, queremos oferecer aos 
Executores um espaço para compartilhar 
experiências em projetos financiados pelo BID.  
 
Os artigos publicados são de caráter informativo e 
não representam a posição oficial do BID. 
 
Caso Prático 
Associações VS Sub-Contratantes 
Comitê Editorial
HQ 
 
Num processo de licitação pública 
internacional para um projeto hidroelétrico 
incluíram-se duas componentes críticas: (i) um 
túnel de pedra de 15 km; e, (ii) uma barragem 
tipo arco, de cimento, sobre um vale profundo, 
numa zona com difícil acesso. Por razões 
justificadas foi essencial que somente uma 
licitação cobrisse ambas as componentes. Nos 
documentos de licitação, Seção IV dos 
Formulários da Oferta, solicita-se que a 
empresa tenha experiência específica em 
ambos componentes. Dentro dos licitantes que 
se apresentaram, está o Consórcio “Arcos y 
Puentes” e a empresa “Constructodo” com as 
seguintes características: 
 

Associação “Arcos y Puentes”: Empresa 
internacional Arcos, com amplia experiência 
em barragens tipo arco; e Empresa nacional 
Puentes, especializada na construção de 
túneis e com amplia experiência reconhecida 
no campo; 
 

Empresa “Constructodo”: Uma Empresa 
internacional de construção, com amplia 
experiência em barragens tipo arco e 
apresenta um sub-contratante local com 
amplia experiência em túneis de pedra.  
 

O comitê de avaliação desqualificou a 
Empresa “Constructodo” por não se ter 
apresentado em Associação com o seu sub-
contratante.   
 

¿A Agência Executora atuou corretamente?   
 

Compartilhando Experiências  
 
Uso do módulo de difusão do SISCAE 
aponta para uma elevada poupança ao 
Governo de Nicarágua 
Alfonso Buxens 
Especialista em Aquisições 
Nicarágua 
 
 
 
Iniciado em Outubro 2006, com apoio financeiro do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
por meio do Programa de Eficiência e 
Transparência do Estado (PREFTEC), o Governo 
de Nicarágua, através da Direção Geral de 
Contratações do Estado, está desenvolvendo e 
implementando o Sistema de Contratações 
Administrativas do Estado (SISCAE). Este sistema 
inclui, entre outras coisas, o portal 
www.nicaraguacompra.gob.ni

 
Com a iminente implementação no portal da 
facilidade que permite publicar e gerir expressões 
de interesse para serviços de consultoria 
completam-se os requerimentos para avançar com 
a aceitação por parte do Banco do módulo de 
difusão do SISCAE. Até à data, a plataforma que 
se converteu num mecanismo de extensivo uso 
para a difusão e publicidade dos processos de 
contratação pública em Nicarágua.  

 
No período Janeiro - Agosto 2008 difundiram-se 
mais de 9,500 processos de contratação pública 
por meio do SISCAE. As estimações realizadas 
pelo Banco concluem que o uso do portal 
eletrônico como meio de difusão das contratações 
públicas em Nicarágua aponta para uma poupança 
anual ao Estado na ordem de USD 450,000. Para 
ver a informação relacionada com dita análise, faça 
clique aqui.  
 
Para maior informação sobre o SISCAE 
convidamo-lo a visitar o portal de aquisições de 
Nicarágua.  
 
No caso de ter alguma pergunta adicional sobre o 
Sistema de Contratações Administrativas do 
Estado (SISCAE), favor enviar para 
boletines@iadb.org e estas serão redirecionadas 
ao Especialista em Nicarágua. 
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Solução ao “Prove o  
seu conhecimento…” 
da edição anterior 
 
O Licitante poderá 
apresentar a sua oferta 
na moeda local e até 
três outras moedas  
 
Ver Documentos Padrão 
de Licitação  
 
Bens § 15.2 
Obras § 15.1 
Serviços Cons. § 3.8 

mailto:boletines@iadb.org
mailto:boletines@iadb.org
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1635628
mailto:boletines@iadb.org
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=855300
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=855300
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=855148


 Banco Interamericano de Desenvolvimento 

 

 

 Comitê Editorial: Bruno Costa, Eugenio Hillman, Nicole Léger, María Camila Padilla, Estefanía Torres  

 Aplicação de Montantes Limites para 
Licitações Públicas Internacionais  
Cristóbal Silva
Especialista Principal em Aquisições 
Sede 
 
O BID estabelece “Montantes Limites” 
aplicáveis às aquisições de obras e bens, a 
partir dos quais se requere realizar uma 
Licitação Pública com publicidade Internacional 
(LPI). Ditos montantes são estabelecidos pelo 
BID para cada país de forma independente e 
indicam-se caso por caso nos contratos de 
empréstimo.  

O critério fundamental para estabelecer os 
montantes é o de ajudar aos prestadores a 
determinar o método mais eficiente e 
econômico para levar a cabo as aquisições do 
Plano de Aquisições do projeto que se financia, 
de forma que o país obtenha o maior valor pelo 
preço pago por aquisição, fomentando assim a 
competição tanto a nível nacional como 
internacional. Os montantes estabelecem os 
níveis sobre os quais é provável e conveniente 
a participação de empresas contratantes de 
obras e provedores de bens de qualquer país 
membro do Banco.  

A determinação de montantes limites pode ser 
proposta pelos países, pela Representação do 
BID no país, pelo escritório de Aquisições 
(PDP) ou outro Departamento do Banco. Uma 
vez estabelecido um montante limite para um 
país, variações do mesmo a nível de projeto, 
podem ser propostas pelos Chefes de Equipa, 
para o qual se requere a não objeção de 
(PDP). Os montantes limites podem ser 
revistos quando se estime necessário, 
considerando a evolução e desenvolvimento 
do mercado em cada país.  

Para facilitar a determinação de ditos 
montantes, (PDP) prepara guias para as 
análises correspondentes em cada país ou 
sector. 
  
Recentemente, o Banco modificou os 
montantes limites para Brasil, México e 
Colômbia, elevando os mesmos a níveis mais 
correspondentes com a capacidade dos seus 
mercados.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Solução ao Caso Prático
 
Convidamo-lo a compartilhar as suas respostas, pensamentos e 
opiniões sobre o caso prático “Associações VS Sub-Contratantes” 
enviando-os para boletines@iadb.org As melhores respostas serão 
publicadas na edição de Novembro do Boletim. 

 

Durante 2008, o 
Centro Cultural do 
Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento 
estará concedendo 
doações a 45 
projetos de menor 
escala para o 
desenvolvimento 
cultural em 26 países 
da América Latina e 
Caribe  
 
 

Nota de imprensa
20 de Agosto de 2008 

Metodologia OECD/DAC para a avaliação de 
sistemas nacionais de aquisições 
Eugenio Hillman
Especialista Principal em Aquisições 
Sede 
 
Dentro das prioridades dos governos está a busca 
continua de maior eficiência e transparência nos 
sistemas nacionais de aquisições. Estes objetivos 
cumprem-se com sistemas sólidos que na prática 
funcionam segundo previsto. O Comitê de 
Assistência ao Desenvolvimento (CAD) da 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco 
Mundial desenvolveram uma metodologia cujo 
objetivo é proporcionar uma ferramenta que possa 
ser adotada pelos países em desenvolvimento e 
pelos países doadores para determinar a qualidade 
e eficiência dos sistemas de aquisições de cada 
país.  
 
O diagnóstico desenvolve dois tipos de 
indicadores: a) indicadores de linha de base (ILB) e 
b) indicadores de desempenho (ID).  
 
Os ILB estão relacionados com quatro pilares a 
analisar: legal, institucional, mercado e integridade. 
Os ID abordam a forma em que efetivamente 
opera o sistema. Desta maneira, os ILB 
representam uma fotografia do desenho do 
sistema num momento determinado e os IC 
analisam o que sucede na prática.  
 
A meta a largo prazo deste diagnóstico é que os 
países vão melhorando os seus sistemas para 
cumprir com normas requeridas no âmbito 
internacional, o que resultará numa maior 
eficiência no uso de fundos e cumprimento de 
obrigações do país.  
 
Durante 2007, a metodologia foi aplicada no 
México, Guiana e Haiti. Atualmente o BID está 
trabalhando conjuntamente com os governos da 
Colômbia, Honduras e Peru e governos sub 
nacionais de Brasil para aplicar dita metodologia 
ao estudo dos seus sistemas de aquisições. Para 
mais informação visite www.oecd.org

Você Sabia?... 
 

Existe um modelo  simplificado para Planos de Aquisições de 
Cooperações Técnicas por montantes menores a US$150,000? Tenha em 

atenção que, este modelo pode ser modificado de acordo com as 
características do projeto.  
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