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AQUISIÇÕES NOS PROJETOS DE INVESTIMENTO FINANCIADOS PELO BANCO 
MUNDIAL 

 
FASE II: DESENVOLVIMENTO DO NOVO MARCO DE AQUISIÇÕES 

PROPOSTO 
 
 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 
 
1.         O Marco das Aquisições do Banco Mundial governa o modo como os mutuários 

adquiremas obras , bens , serviços de consultoria e de não consultoria nos projetos 

financiados pelo Banco, e quais são os papéis e responsabilidades dos mutuários e do 

Banco durante esse processo. As Aquisições possuem um papel duplo: a capacitação do 

mutuário e a garantia fiduciária. A Aquisições   que o Banco Financia são  um instrumento de 

desenvolvimento e uma ferramenta de política estratégica que pode servir de suporte para uma 

ampla gama de objetivos econômicos e de desenvolvimento social. Em sintonia com as 

recomendações do Grupo de Avaliação Independente (GAI), a Comissão sobre a Eficácia do 

Desenvolvimento (COED) e a Comissão de Auditoria (CA) concordaram que a abordagem de 

aquisições do Banco necessita ser modernizada. Este documento propõe um novo Marco para 

as  Aquisições no financiamento de projetos de investimento do Banco Mundial, desenvolvido 

para otimizar o equilíbrio entre   a manutenção da garantia fiduciária do Banco e, 

simultaneamente, a produção de resultados positivos de desenvolvimento. 
 
2.       O novo Marcode Aquisições proposto modernizaria a abordagem de aquisições do 

Banco para adaptar e melhor auxiliar a utilização de vários métodos de  aquisição   em 

apoio aos resultados de desenvolvimento. As abordagens ideais para operações específicas 

serão informadas por meio de análises de mercado e identificadas por meio de uma Estratégia 

de Aquisições para o Desenvolvimento (desenvolvido pelo mutuário com o auxílio do setor de 

aquisições, e a equipe responsável), fazendo parte do Documento de Avaliação do Projeto 

(PAD). O Marcodas Aquisições servirá de apoio para a obtenção de melhores resultados nas  

aquisições  ao expandir o número de enfoques e métodos que podem ser utilizados. Também 

criará mais demandas da equipe do Banco para um julgamento profissional ampliado (liderado 

por um Marco de Responsabilidade e Tomada de Decisões (QCTD)) no processo de aquisição 

e apoiado por procedimentos claros e orientações  para mutuários. 
 
3.         A CODE e a Comissão de Auditoria endossaram este documento, o Banco agora 
busca as opiniões das contrapartes  para  informar a conclusão do novo Marco de 
Aquisições. O conjunto de informações fornecidas inclui os primeiros esboços da Política de 
Aquisições e a Visão  Geral (Anexo A), Diretivas de Aquisições (Anexo B, Conteúdos 
Gerais), Procedimentos de Aquisição do Mutuário (Anexo C) e Procedimentos do Banco 
(Anexo D, Visão Geral dos Conteúdos)

1
.As opiniões das contrapartes também são  buscadas 

em uma variedade de questões complexas, nas quais apesar de geralmente chegarem a um 
consenso de que a modernização é necessária, as opiniões sobre quais seriam as melhores 
abordagens a serem seguidas são divergentes. 

                                                           
1
 Questões de consolidação e formatação serão abordadas na próxima fase. O Anexo F traz detalhes das principais 

mudanças na Política de Aquisição e nas diretrizes anteriores. 
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Deveira o Banco aumentar seu apoio na capacitação dos clientes e no fortalecimento 
institucional?  

 
4.        Contrapartes, GAI, CODE e Comissão de Auditoria indicaram uma necessidade urgente 

para que  o Banco  adote  uma abordagem mais sistemática a fim de apoiar a capacitação e as 

reformas das  aquisições  nos países dos clientes.  As  aquisições públicas podem ser o 

principal contribuinte ao crescimento econômico positivo, especialmente ao facilitarem o 

acesso as oportunidades de contratação de  pequenas e médias empresas , que, como geradoras 

locais de emprego, auxiliam na prosperidade compartilhada em países em desenvolvimento. 

Dessa forma, a capacidade dos clientes para realizar as  aquisições é essencial para o aumento 

da eficácia do desenvolvimento. 
 
O Banco deveria  ampliar a aplicação do princípio do custo benefífico (VfM) nas decisões 

envolvendo a  adjudicação dos contratos?  ? 
 
5.        O Banco irá além da abordagem atual que seleciona o licitante  responsivo  com o  valor 

mais baixo para permitir a utilização de atributos sem preços pré-definidos (critérios 

objetivos), sendo que fatores adicionais de qualidade farão parte do processo de avaliação de 

licitação. Esta abordagem será apoiada com a capacitação que for necessária. 
 
A garantia da integridade é de extrema importância nas aquisições do Banco Mundial. 

 
6.         A governança da função de aquisições nas operações financiadas pelo Banco Mundial é 

feita por meio de responsabilidades claras e transparentes e uma definição cuidadosa dos 

papéis de cada parte responsável. As diretrizes   anti-corrupção do Banco continuarão em vigor 

sob o Marco das Aquisições. A gerência propõe a priorização dos recursos e atenção para as 

aquisições de alto risco e valor, identificando as abordagens de gestão de integridade 

adequadas. Quando necessário, a Gerência aumentará o escopo e a profundidade das 

intervenções como as revisões prévias para incluir mais apoio ao desenvolvimento de 

estratégias preventivas, gestão de contratos adjudicados , e relatórios de desempenho.  Esta 

abordagem focalizará na gestão da integridade e, quando necessário, aumentará a supervisão 

do Banco aos contratos de maior valor na carteira de investimentos, melhorando o desempenho 

na mitigação do risco fiduciário e a implementação de projetos. 
 
Os mutuários deveriam ser apoiados  para identificar e aplicar  critérios específicos  de 
aquisições sustentáveis em processos financiados pelo Banco?

2
 

 
7.         O que está sendo proposto, como acordado com os mutuários, é que para as aquisições 

de  maior risco e de maior valor, os riscos econômicos, ambientais e sociais possam ser 

identificados como parte da avaliação de riscos do projeto do Banco e abordados no processo 

de aquisição e incluídos como parte do Documento de Avaliação de Projetos (PAD). Como 

acordado com os mutuários, os riscos de sustentabilidade identificados e oportunidades serão 

transformados em critérios específicos abordados nas fases apropriadas do processo de 

aquisição – ampliados de acordo com critérios adicionais da Política Nacional dos próprios 

mutuários sobre aquisições sustentáveis. Exemplos de critérios de sustentabilidade poderiam 

incluir a eficiência energética dos produtos, manejo do lixo químico, gestão de substâncias 
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Um Novo Marco Proposto, Revisado (AC2013-0013/3 – CODE 2013-0017/3) – 29 de outubro de 2013 
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perigosas, formação de empreendimentos conjuntos, requisitos de treinamento, etc. Veja 

exemplo no Anexo E. 
 
 
8.         O Banco apoiaria os mutuários a incluírem outros critérios de aquisição sustentável em 

contratos financiados pelo Banco, onde há uma total consistência com a Política Nacional dos 

próprios mutuários (desde que não violem as Políticas do Banco). 

 
 
Arranjos ou procedimentos de  aquisição alternativos deveriam ser utilizados para 

aquisições em operações financiadas pelo Banco, quando apropriados? 
 
9.         O Banco identificará e concordará com arranjos  de aquisição alternativos e aceitáveis 
que possam ser utilizados em operações  do Banco, por exemplo, aqueles de outros bancos de 
desenvolvimento multilateral e de países que são membros permanentes da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) ou do   Government Procurement Agrement (GPA)

3
. O Banco 

também está desenvolvendo uma metodologia aprimorada para avaliar os arranjos das 
aquisições  individuais das instituições a fim de determinar se seus arranjos para executar as 
aquisições poderiam ser utilizados completamente ou em parte em projetos financiados pelo 
Banco. Em todos os casos, os direitos dos licitantes para fazerem reclamações diretamente ao 
Banco sobre o processo de licitação  e/ sobre qualquer aspecto de integridade serão 
completamente mantidos. 

 
O Banco deveria adaptar suas abordagens de aquisições para cada situação, por exemplo, 

para países frágeis e afetados por conflitos? 
 
10.       Os resultados de desenvolvimento devem ser alcançados através de processos de 

aquisição apropriados ao  contexto e  as condições de mercado do país. Em vez de ter que criar 

exceções ou arranjos ou procedimentos especiais no Marco das Aquisições, por exemplo, ao 

lidar com as circunstâncias de pequenas economias, EFAC ou situações de emergência, a 

política de aquisições tem sido criada, desde o início, para aplicar abordagens de aquisição 

adaptadas a quaisquer circunstâncias operacionais. 
 
O Banco deveria melhorar sua abordagem para reclamações relacionadas com aquisições? 

 
11.       Para atender o conjunto de demandas das contrapartes , a Diretoria prevê o 

monitoramento das reclamações relacionadas com aquisições (tanto na fase de licitação quanto 

nas atividades posteriores), e o fornecimento de mais suporte para os chefes  das  equipes 

(TTLs) e dos setores, incluindo a definição de padrões operacionais e o desenvolvimento de 

medidas de rastreamento de reclamações. Quanto as reclamações posteriores, o papel do 

Banco é limitado, já que não é uma das partes do contrato; assim sendo, o Banco está 

examinando propostas para ampliar o acesso ao Conselho de Solução de Conflitos (DRB)

  e aos Especialistas em de Solução de Conflitos (DRE), assim como a outros 

mecanismos de resolução de disputas. A arbitragem continuará disponível por meio das 

condições do contrato. 

 

                                                           
3
 Onde as categorias de gastos e agências de implementação estão sujeitas ao GPA do país. (sujeito à revisão e 

aceitação do Banco  Mundial) 
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A Licitação Pública Internacional (LPI deveria continuar sendo o principal método de 

aquisição para atividades de alto risco e valor? 
 

12.   A LPI  continuará sendo aplicada  para as atividades acima de tetos estabelecidos 

(dependendo da maturidade do mercado e eficácia), com a supervisão apropriada do Banco 

(para membros doGPA, o Banco continuará supervisionando as atividades de aquisição, 

quando necessário). 
 
O Banco deveria continuar apoiando Licitações Públicas Nacionais (LPNs) com os 

requisitos do Banco   ser utilizados   duma maneira simplificada a questões de maior 

importância? 

 
 
13.        A LPN é um processo de licitação aberta normalmente utilizado para aquisições 

públicas sob a legislação nacional do mutuário.  Propõe-se que os requisitos do Banco quanto 

à LPN sejam simplificados a questões como publicidade, elegibilidade universal, aplicação da 

lista de inelegibilidade do Banco, publicação de adjudicação do contrato e direito às revisões 

do Banco. 
 
O Banco deveria focalizar suas revisões prévias de atividades de aquisição nos contratos de 

maiores riscos e/ou valores? 
 
14.       A Gerência propõe a focalização dos seus  recursos nas revisões  prévias apenas aos 

contratos de alto risco e/ou alto  valor, para evitar o desvio de tempo da equipe em atividades 

que acrescentam pouco valor. Contratos não revisados previamente estarão sujeitos à  revisão 

posterior   em uma base deamostragem. O Banco também propõe uma maior utilização das 

instituições oficiais de auditoria dos países para realizarem pós-auditorias , quando 

apropriadas.  
 
O Banco necessita acrescentar seu apoio   ao  gerenciamento dos contratos e na melhoria 

do desempenho dos  fornecedores? 
 
15.       O Marco proposto incluirá a definição clara dos papéis no gerenciamento  dos 

contratos, dos  chefes  das equipes, dos especialistas das práticas globais, e das equipes de 

aquisição  .  Propõe-se que para os contratos de maiores riscos e/ou valores, as equipes de 

aquisição auxiliem aos chefes  de equipes com um maior papel na supervisão. Ainda é 

proposto, começando pelas aquisições deICB (LPI)  , que se considere o desempenho dos 

contratos anteriores em ações de aquisição, focalizando as questões de segurança. O Banco 

propõe apoiar os mutuários a engajarem-se com fornecedores em setores e mercados 

estratégicos. O Banco também propõe apontar os principais fornecedores para nossos 

mutuários nos contratos que financiamos, para um engajamento estratégico que promova uma 

maior participação e desempenho geral. 
 
O Banco deveria implementar um rastreamento amplo de atividades de aquisições  e  

estabelecer medidas para melhorar o desempenho? 
 
16.       A Gerência propõe começar no ano fiscal 2015 com  a implementação de um novo 

sistema de rastreamento de aquisições e de  gestão de contratos. Este sistema fará com que as 

aquisições revisadas previamente pelo Banco possam ser auxiliadas sistematicamente, com 
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dados comuns  sobre desempenho e identificação de quaisquer obstáculos (para o Banco ou 

para o mutuário). Estes dados serão utilizados para informar sobre a definição de dados  de 

desempenho que farão parte de uma tabela de resultados com atividades de capacitação e 

fortalecimento institucional. 
 
As habilidades da equipe d aquisições do Banco necessitam ser melhoradas para garantir 

que o Banco continue ocupando sua posição de líder em aquisições e cumprir as propostas 

deste documento? 

 

17.       Se o Banco deseja manter sua liderança global em aquisições públicas, ele necessitará 

de equipes de aquisição providas de recursos adequados capazes de auxiliar com eficiência as 

equipes de projetos com conhecimentos modernos de aquisição.   Uma análise independente 

dos conhecimentos  das equipes de aquisições do Banco está sendo realizada para identificar 

os pontos fortes e as áreas de desenvolvimento. Ao utilizar os resultados  desta análise, o 

Banco estará mais apto para selecionar as melhores equipes para auxiliar os projetos 

estratégicos. Para preencher o déficit de conhecimentos , o Banco implementará um programa 

direcionado  ao fortalecimentos das equipesA Gerência prevê uma análise de  conhecimentos 

para todas as equipes de aquisição autorizadas (incluindo chefes de equipesacreditados ) para 

futuramente informar e definir um  plano mais abrangente de  desenvolvimento do 

conhecimento.  
 
18.       O marco atual busca abordar as deficiências na política de aquisicões atual 

identificadas pelas  equipes do Banco e mutuários. Por exemplo, quando o Banco outorga 

empréstimos por meio de intermediários financeiros ao setor privado, ou quando garante 

obrigações de pagamento, propõe-se que estas atividades não sejam regidas pelo Marco das 

Aquisições. Além disso, o Marco tem identificado abordagens que melhor auxiliarão as 

atividades do Banco Mundial, principalmente parcerias público-privado. Espera-se que isto 

melhorará as sinergias entre as instituições do Banco Mundial, facilitando o apoio aos 

mutuários. 

 
19.   Este documento busca visões divergentes para criar um consenso amplo no 

desenvolvimento do  Documento Marco final  de Aquisições . A CODE e a Comissão de 

Auditoria endossaram a abordagem proposta, a Gerência agora fará uma consulta ampla a 

governantes, empresários, organizações não governamentais e outras contrapartes e partes 

interessadas para  levar em conta as suas considerações sobre as propostas (Anexo J). A 

Gerência, então, finalizará este Marcopara Aquisições nos Financiamentos de Projetos de 

Investimentos do Banco Mundial para aprovação no FY15. 



1 
 

AQUISIÇÕES NOS FINANCIAMENTOS DE PROJETOS DE 

INVESTIMENTOS DO BANCO MUNDIAL 
 

FASE II: DESENVOLVIMENTO DO NOVO MARCO DE AQUISIÇÕES 

PROPOSTO 
 
 

I. INTRODUÇÃO 

 
1.        Este documento propõe um novo Marcopara Aquisições nos financiamentos de 

projetos de investimentos do Banco Mundial. Este Marco tem sido desenvolvido para 
otimizar o equilíbrio entre a manutenção da garantia fiduciária do Banco e, simultaneamente, a 
produção de resultados positivos de desenvolvimento, refletindo a visão: “As aquisições nas 
operações financiadas pelo Banco auxiliam aos clientes a alcançarem o melhor custo beneficio 
com integridade  em busca de um desenvolvimento sustentável.

4
 

 

2.        As aquisições têm um papel duplo: capacitação do mutuário e garantia fiduciária. 

A Aquisições do Banco   são um instrumento de desenvolvimento e uma ferramenta de política 

estratégica que pode servir de suporte para uma ampla gama de objetivos econômicos e de 

desenvolvimento social. 

 
3.        A CODE e a Comissão de Auditoria endossaram este documento, o Banco agora 

busca as opiniões das  contrapartes para informar a conclusão do novo Marco de 
Aquisições. O conjunto de informações fornecidas inclui os primeiros esboços da Visao e da  
Política de Aquisições  (Anexo A), Diretivas (Anexo B,Conteudo Geral ), Procedimentos de 
Aquisição do Mutuário

5
 Procedimentos do Banco (Anexo Conteúdo Geral ) e as seguintes 

questões: 
 
 

 As Aquisições  financiadas pelo Banco  deveriam  apoiar ainda mais a capacitação 
dos clientes e o fortalecimento institucional?  

 O Banco deveria   levar em consideração a relação custo beneficio  nas decisões 
referentes à adjudicação dos contratos ? 

 Assegurar  integridade nas aquisições do Banco Mundial é de extrema importância? 
 Os mutuários deveriam receber apoio na identificação e aplicação de critérios de 

aquisição sustentáveis em processos financiados pelo Banco? 
 Arranjos de aquisições  alternativos deveriam ser utilizados para aquisições em 

operações financiadas pelo Banco, quando apropriados? 
 O Banco deveria adaptar suas abordagens de aquisições para cada situação, por 

exemplo, para países frágeis e afetados por conflitos? 
 O Banco deveria melhorar sua abordagem para reclamações relacionadas com as 

aquisições? 
 A Licitação Pública Internacional (LPI /ICB) deveria continuar sendo o principal 

método de aquisiç ão  para atividades de alto  risco  e valor? 

                                                           
4
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 O Banco deveria continuar auxiliando Licitações Públicas Nacionais (LPNs) com a 
utilização simplificada  destes requisitos para as questões de maior importância? 

 O Banco deveria focalizar suas revisões prévias de aquisição nos contratos de maior  
risco e/ou valor? 

 O Banco necessita apoiar melhor o gerenciamento de contratos e ajudar mais para 
um desempenho melhor dos fornecedores?  

 O Banco deveria implementar um registro amplo das atividades de aquisições e 
estabelecer indicadores e métricas para melhorar o  seu desempenho? 

 As competências das equipes de aquisições   do Banco necessitam ser melhoradas 
para garantir que o Banco continue ocupando sua posição de líder em aquisições e 
cumprir as propostas deste documento? 

 
4.        Seguindo o endossamento da CODE e Comissão de Auditoria, a equipe do Banco 

consultará governos, setores empresariais, organizações não governamentais (ONGs) e 

outras contrapartes para conhecer sua opiniao sobre as propostas detalhadas neste 

documento (Anexo K). Após as consultas e o feedback dos grupos de trabalho com Diretores 

Executivos, no FY15, a Gerência finalizará o Marco de Aquisições e apresentará o documento 

ao Conselho para sua  aprovação. 
 
A. Abordagem Histórica 

 
5.        Por mais de 50 anos, a abordagem de aquisições do Banco tem sido um modelo de 

boas práticas internacionais. Esta abordagem tem sido útil para o Banco, mas não tem 

acompanhado as técnicas modernas. De fato, nos últimos anos, com  a profissionalização do 

setor de aquisições em um ambiente de globalização e de rápida troca de informações, a 

abordagem de aquisições do Banco tem ficado atrás de boas práticas internacionais e necessita 

ser modernizada. As recomendações de um estudo recente do GAI (Anexo G) corroboram a 

necessidade de uma abordagem de aquisições baseada nos riscos e refletindo novas 

modalidades de aquisição. 

 
6.        O portfólio de aquisições do Banco está muito diversificado. Ele cobre uma ampla 

variedade de projetos em diferentes ambientes em 162 países onde mutuários e fornecedores 

têm distintos níveis de capacitação.  Para administrar esta diversidade, o banco tem aplicado 

historicamente uma abordagem padrão para aquisições através das Diretrizes de Aquisição, 

que se aplicam igualmente para todos os países mutuários, de qualquer tamanho, r, e de países 

com situação financeira mediana até àqueles países  frágeis e afetados por conflitos (EFAC).  

No ambiente globalizado dos dias atuais, esta abordagem padrão tradicional não é a melhor 

para o propósito; ela necessita ser adaptada aos diferentes ambientes operacionais e 

necessidades dos projetos. 

 
7.        Um aspecto fundamental na abordagem das aquisições financiadas pelo Banco tem 

sido a revisão prévia  dos processos de aquisição para garantir a conformidade com as 

Diretrizes e administrar os riscos relacionados com as aquisições. Na revisão prévia, a 

atividade de aquisições se concentra nas etapas principais da licitação  enquanto o Banco 

revisa em detalhes os procedimentos seguidos; a equipe do Banco deverá emitir uma “não 

objeção” antes que o mutuário possa continuar com o processo de aquisição. Muitas  

contrapartes têm contestado o tempo de duração  dos processos de revisão das aquisições do 

Banco,  reclamado sobre a interrupção ao processo que a revisão prévia causa. Na Visão da 
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Gerência, o investimento na revisão prévia é somente justificado aos contratos de altos riscos 

e/ou valores
6
 (como em ICB ou onde a aquisição relaciona-se a um componente muito 

urgente). A utilização da revisão prévia em outros contratos necessita ser significativamente 

simplificada, direcionada e mais focalizada. 
 
B. Abordagem para reformar 

 
8.        Este trabalho foi iniciado com o documento anterior que deu   origem a discussão 

da revisão da Política de Aquisiçõess do Banco,  e que foi endossado em uma reunião em 

conjunto entre a CODE e a Comissão de Auditoria em 2012.
7
 Esse documento estabeleceu 

a mudança e reforma na Política de Aquisições  do Banco e foi a origem da  a primeira revisão 

compreensiva da política de Aquisições  desde a fundação do Banco. A Fase I da reforma 

buscou opiniões do pessoal  do Banco,  contrapartes externas (Anexo a 1) e recomendações do 

relatório do Grupo de Avaliação Independente (GAI) intitulado O Banco Mundial e as 

aquisições públicas (veja anexo G). A grande maioria dessas opiniões confirmaram a 

necessidade de mudança na política e da implementação duma  abordagem de aquisições do 

Banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Veja também as Descobertas e Conclusões do GAI #6, Anexo F “Os estudos  ostram que os instrumentos da 

revisão prévia, no mínimo, refletem parcialmente os riscos do país ou projeto, e dessa forma, poderiam ser confiadas 

como mecanismos de controle de riscos. É provável que haja escopo para reduzir o risco da perda de eficiência ao 

reduzir o numero dos contratos previamente revisados e focalizar na revisão prévia de contratos de maiores riscos.” 
7
 Políticas e procedimentos de aquisição do Banco Mundial: Discussão inicial e documentos de exposição 

(AC20120010, CODE2012-0007), 10 de fevereiro de 2012. 
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Tabela 1: Principais mensagens de consultas externas 
 
 
 

Durante as consultas, interessados externos sugeriram que a abordagem do Banco quanto às aquisições 

deveria ter as seguintes características: 
 
 Um conjunto robusto de princípios, refletindo novos conceitos em aquisições públicas, destacando 

o apoio para um desenvolvimento eficiente, uma melhor  relação custo beneficio (value for money) , 

integridade e sustentabilidade. 

 Métodos de aquisição específicos para um contexto, proporcionais e adaptados para o propósito; 

que permitem inovação e refletem boas práticas internacionais modernas. 

 Melhor utilização dos arranjos de aquisições de clientes e instituições, com adaptações apropriadas 

para administrar riscos associados ao longo de todo o ciclo de projetos, incluindo o monitoramento do 

Banco durante a execução do contrato, recursos ao Banco e resolução de disputas. 

 Acompanhamento dos arranjos de aquisições  dos clientes e suporte para capacitação, especialmente 

em países de baixa renda, através de todos os setores, setores privados, ONGs, sociedade civil e 

instituições públicas. 

 Utilização de aquisições eletrônicas e outras tecnologias, permitindo a extração de informações   e 

análise de dados, podendo reduzir a possibilidade de fraude e corrupção, com benefícios relacionados 

ao tempo, custo e transparência. 

 Atenção especial aos países frágeis e afetados por conflitos e pequenas economias com mercados 

pouco desenvolvidos, fraca capacitação e opções limitadas  para  economias de grande escala e 

concorrência. 

 Uma abordagem estratégica com informações adiantadas de análises de mercado, práticas da 

indústria e concorrência, como impactos nas indústrias locais. 

 Cobertura do ciclo de aquisições completo, a partir do desenho das aquisições,  com o planejamento, 

licitação, celebração e cumprimento do contrato. Esta abordagem equilibraria o cumprimento de regras 

específicas durante o processo de licitação  com maior atenção voltada à qualidade, resultados e 

desempenho. 

 Novas reflexões sobre a abordagem do Banco para fraude e corrupção, com uma posição holística, 

observando a execução  do contrato como a licitaçao , integrado com instituições locais  responsáveis, 

novas tecnologias e iniciativas de transparência. 

 Parcerias internacionais renovadas com organismos  de regulação e normatização, bancos 

multilaterais de desenvolvimento, doadores e outras organizações globais relevantes. 

 Esclarecimento dos papéis do Banco em relação aos clientes (mutuários) e os parceiros de 

desenvolvimento, assim como o esclarecimento dos papéis internos do Banco. 

 Disposições para supervisão direta do Banco dos processos de aquisição, focalizando   os 

contratos de maior valor , mais complexos e inovadores e para uma supervisão indireta, confiando 

cada vez mais nos sistemas dos países, assim como na sociedade civil e observadores independentes 

em geral. 

 Métrica para medir os resultados concretos, as mudanças na capacitação e 

profissionalismo do cliente (mutuário) e as contribuições do Banco. 
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9.       A CODE e o Comitê  de Auditoria do Banco discutiram o documento de 

abordagem em abril de 2013 e, em novembro do mesmo ano, o endossamento foi 

concedido.  A Gerência foi solicitada para que desenvolvesse mais propostas detalhadas de 

modernização da abordagem de aquisições do Banco e respondesse a uma série de questões 

(Anexo G). Ao desenvolver estas propostas, a equipe do Banco tem participado de uma ampla 

variedade de fóruns: 

 

 Grupo de Assessoria Interna (Internal Advisory Group) , formado pela equipe sênior 

do Banco, como Diretores Nacionais; 

 Grupo de Assessoria Internacional (International Advisory Group) sobre Aquisições, 

formado por especialistas em aquisições  do setor público, privado, acadêmicos e 

ONGs; 

 Informar aos Diretores Executivos sobre assuntoscomo : dados, medidas e o     

Procurement  Government  Agreement; 

 Grupos de Trabalho com  o Diretores  Executivos sobre assuntos complexos, como 

política, diretrizes, procedimentos, sustentabilidade, reclamações; e 

 Chefes de Aquisições  do Grupo de Trabalho de Aquisição dos Bancos Multilaterais 

de Desenvolvimento. 

 
10.      Está claro que existem diferentes opiniões sobre os níveis de mudança necessários 

na abordagem de aquisições do Banco. Algumas contrapartes desejam manter o status quo, 

enquanto outros buscam por uma transformação mais substancial. Em particular, a  busca de 

um equilíbrio entre as opiniões de fornecedores, comunidade empresarial, ONGs e mutuários, 

a atenuação simultânea dos riscos financeiros e fiduciários ao Banco e os resultados positivos 

de desenvolvimento estão no centro dessas reformas propostas de aquisições. As propostas 

deste documento deveriam, portanto, serem vistas como um conjunto de medidas 

complementares integradas, que, quando tomadas como um todo, refletem as necessidades das  

diversas partes e contrapartes interessadas. 
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II. O QUE MUDARÁ E O QUE PERMANECERÁ 
 
 
 
11.      Há um grande interesse nas reformas de aquisições do Banco e a Gerência tem se 

dedicado significativamente junto com as contrapartes  neste trabalho.  De modo geral, a 

intenção é desenvolver um Marco de Aquisições com responsabilidades claras, transparência e 

orientações que melhor auxiliam na garantia de um alinhamento mais preciso do sistema de 

aquisições do Banco com o ambiente operacional atual, cada vez mais complexo e diverso. 

Propõe-se que as Aquisições nos financiamentos de investimentos do Banco sejam governadas 

por um Marco formado por uma visão e Princípios Fundamentais, com Políticas, Diretivas,  

Procedimentos e orientações  Como parte das Diretivas s, os Procedimentos de Aquisição do 

Mutuário contém procedimentos obrigatórios que se aplicam aos mutuários e aos que 

executam projetos financiados pelo Banco Mundial. Haverá ainda uma estratégia de 

implementação que incluirá um fortalecimento das capacidades   internas e externas, 

capacitação e um kit de ferramentas de aquisições maior para o uso de profissionais do Banco 

e dos países dos  mutuários. Ao utilizar o feedback recebido, este documento busca esclarecer 

a natureza e níveis das mudanças propostas, articulando o que mudará e o que permanecerá. 
 
A. O que MUDARÁ 

 
12.      O Marco de Aquisições do Banco será atualizado para incluir os seguintes elementos 

fundamentais: 

 

 A visão de que “as aquisições em operações financiadas pelo Banco  auxiliam os 

clientes a alcançarem um melhor custo- beneficio (value for money) com integridade 

na busca de um desenvolvimento sustentável” é o fundamento estratégico de todo o 

Marco das aquisições.  

 

 Uma Política sucinta que estabelece os princípios norteadores da prática de 

aquisições do Banco, entre eles,  custo benefício (value for money), economia, 

eficiência, cumprimento do propósito, integridade, transparência e honestidade. 

 

 Maior destaque para a capacitação e fortalecimento institucional do mutuário para 

implementar as aquisições. . Com intervenções apropriadamente direcionadas à 

capacitação e fortalecimento institucional, o Banco poderá reconhecer a contribuição 

das aquisições públicas eficazes para o crescimento de pequenas e médias  empresas, 

o que pode ajudar a atingir uma  prosperidade compartilhada para empregadores e 

geradores de renda. 

 

 Uma distinção clara entre os diferentes níveis do Marco de Aquisições, desde  

Política  de aquisições até  as  informações detalhadas das Diretivas associadas, 

incluindo os Procedimentos de Aquisição dos Mutuários e as Diretrizes, todos 

apoiados em uma mesma responsabilidade e tomada de decisões. 

 

 Papéis claros para as  equipes do Banco, para os  mutuários, fornecedores e 

empreiteiros  nas operações de aquisições. 
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 Procedimentos de Aquisições  de Mutuários modernos , acompanhados pelo  apoio 

prático para sua  implementação por parte da  equipe de aquisições do Banco, 

quando necessário, principalmente em ambientes com baixa capacidade . Os 

procedimentos possibilitarão o seguinte:  

o Tomada de decisões para atingir um custo beneficio adequado (value for 

money) , o que vai além da abordagem atual, na qual se aceita as  propostas 

de menor preço nas licitações,  para capacitar o mutuário a fim de alcançar  

a otimização  dos valores gastos nas aquisições. 

o Métodos modernos de aquisição, como diálogos competitivo (competitive 

dialogue) negociações, melhores ofertas finais, envolvimento estratégico 

com fornecedores, etc. 

o Maior habilidade em reconhecer desempenhos anteriores de fornecedores 

no processo de aquisição. 

 
 Abordagens de aquisição adaptadas ao contexto específico de EFAC para aumentar 

a eficácia. 
 

 Reconhecimento e apoio à utilização de arranjos de aquisição alternativos, 
onde for apropriado, para reconhecer e apoiar as boas práticas. 

 
 Apoio ampliado às atividades de maiores riscos e valores a fim de aumentar o 

desempenho de contratos críticos, com a revisão prévia dos contratos estratégicos 
em várias fases durante o ciclo do projeto, incluindo Estratégia Adiantada de 
Aquisição para o Desenvolvimento. 

 
 Para abordar a grande variedade dos arranjos e procedimentos financeiros 

associados com PPPs, as PPPs não serão mais selecionadas pela abordagem atual, 
estática, direcionada para o processo, mas pela utilização de critérios que melhor 
correspondem aos objetivos de desenvolvimento e aos resultados de projeto 
aceitáveis pelo Banco Mundial. Isto facilitará a participação do setor privado nas 
PPPs financiadas pelo Banco Mundial. 

 
 Empréstimos do Banco por meio de intermediários ao setor privado e as garantias 

das obrigações de pagamento não estarão sujeitos ao Marco de Aquisições. 
Considerando que ambos os intermediários financeiros e submutuários do setor 
privado têm uma obrigação de refazer o pagamento, espera-se que eles garantirão 
que os projetos elegíveis sejam realizados com diligência, economia e eficiência. 

 
 Revisão prévia simplificada focalizando em contratos de alto risco e/ou valor.  

A criação de revisões prévias direcionadas aos riscos permitirá que os Chefe das 
equipes (TTLs) e a equipe de aquisições se concentrem em aquisições estratégicas, 
capacitação de mutuários e apoio aos mutuários para aumentarem os impactos de 
desenvolvimento. O Banco utilizará revisões posteriores (auditoria ex-post) em 
uma base de amostragem. 

 
 Identificação e organização das equipes especializadas em aquisições do Banco 

para garantir que os melhores recursos disponíveis auxiliem os contratos de 
maiores riscos e valores. 
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 Limiares ajustadas para o uso de LPI (ICB) e LPN voltadas para setores 

específicos do mercado, como estradas, hidroelétricas e linhas de transmissão , em 

vez das amplas categorias atuais, comoobras , bens e serviços. Isso fará com que o 

Banco defina as limiares mais apropriadas com base no modo como o mercado de 

um determinado setor realmente funciona nos níveis nacional, regional e global. 

 

 Distribuição de sistemas de tecnologia da informação (TI) para rastrear o 

desempenho de aquisições do Banco e dos mutuários sistematicamente e registrar os 

níveis de serviço/tempo de respostas.  Sistemas de TI também estarão disponíveis 

para auxiliar no planejamento e processo de licitação eletrônica para os mutuários 

(caso eles não tenham um sistema eletrônico de aquisições). 

 

 Desenvolvendo as habilidades da equipe de aquisições do Banco, quando 

necessário.  A avaliação independente das habilidades da equipe informará o 

desenvolvimento direcionado dos indivíduos para equipá-los com modernas técnicas 

de aquisições para implementar o novo Marco de Aquisições com sucesso e 

acrescentar valores às operações de aquisições dos mutuários. 
 
B. O que PERMANECERÁ 

 
13.      O Marco de Aquisições do Banco abrangerá todo um conjunto de Políticas, 

Diretivas, Procedimentos e  Diretrizes que governam as aquisições em operações de 

investimentos. Como parte das Diretivas, os Procedimentos de Aquisição do Mutuário 

conterão procedimentos obrigatórios aos mutuários e a projetos financiados pelo Banco 

Mundial. O novo Marco será atualizado e baseado nas abordagens que têm sido úteis ao Banco 

e a seus mutuários, garantindo os seguintes aspectos fundamentais: 

 

 O Banco continuará fornecendo uma rigorosa supervisão fiduciária dos processos de 

aquisições, incluindo revisões prévias e posteriores, auditorias, e caso apropriado, a 

declaração de aquisições viciadas e utilização de  soluçoes 

 

 A Licitação Pública Internacional (ICB) continua sendo o método preferido para 

aquisições de concorrência internacional,
8
 utilizando: 

o Documentos Padrões Harmonizados de Licitação; 

o Modelos acordados e padronizados de contratos, por exemplo, FIDIC; 

o Revisão prévia das ações de aquisições do mutuário nas fases fundamentais, 

dependendo dos riscos e/ou valores; e 

o Procedimentos de autorização baseados nos riscos. 

 

 Sujeitas à aprovação do Banco, as licitações Públicas Nacionais (LPN) continuarão 

utilizando o método de aquisição pública do próprio mutuário, avaliado com base em um 

conjunto simplificado de critérios. 

 

                                                           
8
 Excluindo,  se acordado, a utilização de  Arranjos de Aquisição de membros da Organização Mundial do 

Comércio, General Procurement Agreement (GPA) 
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 O Banco continuará alavancando pontos de entrada para reformas de aquisições de 

agências, regiões e países por meio de seu suporte as atividades de aquisições 

operacionais para projetos. 

 

 O Banco continuará gerenciando diligentemente os riscos de fraude e corrupção. 

 

 A equipe autorizada para aquisições do Banco continuará tomando as decisões 

sobre as transações de aquisições, para manter a diligência necessária, em conformidade 

com o Marco de Contabilidade e Tomada de Decisões (QCTD) 

 
14.      Sob o Marco de Aquisições proposto, o Banco permanece completamente 

comprometido com a gestão de riscos, capacitação de aquisições e aplicação apropriada 

de boas práticas. O Banco permanece comprometido em auxiliar, por meio de seus processos 

de aquisições, a adesão a esses acordos internacionais como a Convenção das Nações Unidas e 

Acordo sobre Princípios Fiduciários das Nações Unidas. As diretrizes anti-corrupção do Banco 

continuarão sendo aplicadas às aquisições financiadas pelo Banco, com os esforços voltados 

para aquisições de maiores riscos e/ou valores. O novo Marco proposto protegeria, portanto, o 

direito do Banco de revisar a documentação e atividades em casos de quaisquer alegações de 

fraude e corrupção. A ênfase proposta em maior transparência, dados abertos, divulgação de 

contratos, gestão de desempenho de fornecedores e monitoramento aprimorado de reclamações 

também melhorará as medidas anti-corrupção. 
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III. MARCO DE AQUISIÇÕES PROPOSTO 
 
 
 
15.      Após receber o feedback de Diretores Executivos, dos mutuários, das equipes 

que trabalham nas operações l, GAI, Departamento de Auditoria Interna, 

contrapartes externas, ONGs e comunidade empresarial, o Banco começou a elaborar 

o novo Marco de Aquisições. Este Marco reflete a ampla estrutura Política e de 

Procedimentos do Banco, contendo a Ideologia, Diretivas, Procedimentos de Aquisição do 

Mutuário, Procedimentos do Banco e orientações organizados em uma sequência que inicia-

se a partir de princípios estratégicos na Política; para Diretivas obrigatórias e Procedimentos 

mais detalhados sobre como aplicar a Política, com Procedimentos contendo regulamentos 

aplicáveis ao mutuário e àqueles que realizam projetos financiados pelo Banco Mundial, 

terminando com orientações sobre boas práticas gerais de aquisição, o que não é 

obrigatório. 

 
16.      O Marco de Aquisições (Ideologia, Política, Diretivas, Procedimentos de 

Aquisições do Mutuário e Procedimentosdo Banco ) foi elaborado para substituir a 

abordagem atual do Banco. Os conteúdos OP 11.00, BP 11.00 e as Diretrizes de 

Aquisições foram revisados e incorporados no esboço do Marco de Aquisições (veja 

Anexos A, B, C e D). 

 
17.      O Marco começa com uma declaração. A declaração tem a função de definir uma 

direção clara e abrangente do papel do Banco Mundial em aquisições nos financiamentos de 

projetos de investimentos - focalizando no papel duplo de capacitação do mutuário e de 

garantia fiduciária (veja Anexo A). 

 

A. Política de Aquisições 

 
18.      A Política apoia a  declaração para Aquisições  do Banco: “Aquisições em 

Operações do Banco  auxiliam os clientes a alcançarem o melhor cuso beneficio (value 

for money) com integridade na busca de um desenvolvimento sustentável.”  Ela 

prioriza a adesão aos Princípios Fundamentais, value for money, economia, eficiência, 

integridade, cumprimento do propósito, transparência e honestidade e oferece aos mutuários 

o escopo para aplicar os processos modernos de aquisição que equilibram os riscos com o 

desenvolvimento, elaboração e gestão de contratos e das  aquisições.   Este é um passo 

importante para reforçar as responsabilidades: A Gerência terá que entregar os resultados de 

desenvolvimento em um modo consistente com os princípios definidos pelo Conselho sob 

todas as circunstâncias, incluindo aquelas que podem não ter sido antecipadas pelos 

procedimentos. A tabela 2 destaca o esboço da Política, fornecida na íntegra no Anexo A. 
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Tabela 2: Destaque da Política de Aquisição (Esboço) 

 

Conteúdo da Política   Status       Ref. 

Para. 

Comentário/Intenção 

Preâmbulo                                            Novo          1 - 4              Explica o histórico e a aplicação do Marco 

de Aquisições. 

Princípios Fundamentais 

de Aquisições:custo 

beneficio (value for 

money) , economia, 

integridade, cumprimento 

do propósito, eficiência, 

transparência e 

honestidade 

Novo          5 Apresenta o custo-beneficio (value for 

money) como um princípio fundamental, 

um dos principais fatores para muitas 

contrapartes . O cumprimento do propósito 

substitui a eficácia como um princípio no 

Marco de Aquisições do Banco. 

Governança; incluindo 

papeis, responsabilidades, 

conflito de interesses, 

elegibilidade, recursos e 

reclamações. 

Novo e 

atualizado 

6 Fornece uma direção política clara sobre os 

papeis do Banco e dos mutuários nas 

questões de governança, com texto 

aprimorado a partir das Diretrizes 

existentes e novos conteúdos sobre gestão 

de riscos e responsabilidades. Permite que o 

Banco delegue suas responsabilidades 

fiduciárias a terceiros, quando apropriado. 

Aplicabilidade                                 Novo e 

atualizado 

7 Texto simplificado da política atual; 

também permite o uso de arranjos e 

procedimentos alternativos de aquisições, 

quando apropriado, especialmente quando o 

Banco Mundial não é o principal co-

financiador. 

Estratégia de Aquisições 

para o Desenvolvimento 

Novo 8-9 Requer a preparação de uma estratégia, 

como o Marco do qual ações de aquisições 

específicas podem ser tomadas para atender 

determinadas necessidades de projetos 

Interpretação e Aplicação            Novo 10 Elaborado com base em texto existente, 

indica os deveres e responsabilidades do 

Chefe de Aquisições do Banco  à Gerência, 

para formular, atualizar e interpretar o 

Marco de Aquisições. 

 
 

19.      Esta política define uma base estratégica moderna baseada em boas práticas e 

princípios para as Aquisições em operações para auxiliar a eficácia do 

desenvolvimento, refletindo as decisões previamente endossadas pela CODE e a 

Comissão de Auditoria. A eventual aprovação do Marco de Aquisições proposto pode 

exigir a revisão das políticas relacionadas do Banco. 
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B. Diretivas de Aquisição 

 
20.      As Diretivas de Aquisição fornecem instruções sobre a aplicação da Política. 

Elas cobrem questões como limites para revisões prévias, utilização de revisões posteriores , 

auditoria e papéis específicos da equipe do Banco (veja Anexo B para uma visão geral dos 

conteúdos que serão desenvolvidos na próxima fase). 

 
21.   Diretores Executivos têm sido consistentes sobre a necessidade de estabelecer 

responsabilidades nas decisões de aquisições e na manutenção das autorizações dentro 

das funções de aquisições. Como um primeiro passo, tem sido definido o processo de 

acreditação para que a equipe do Banco possatomar decisões na revisão e “clearance” dos 

procesos de aquisições  .  A autorização de casos de aquisições continuará ocorrendo em um 

princípio de cascata, com o Chefe de Aquisições do Banco ocupando o nível mais alto para 

dar autorização envolvendo atividades de altos riscos e/ou valores. 
 
 

C. Procedimentos de Aquisição do Mutuário 

 
22.     Como parte das Diretivas, os Procedimentos de Aquisição do Mutuário contém 

procedimentos obrigatórios que se aplicam aos mutuários e a projetos financiados pelo 

Banco Mundial. (veja Tabela 3 e Anexo C). Vários tópicos novos e atualizados foram 

acrescentados aos procedimentos refletindo as novas modalidades de aquisições: diálogo 

competitivo, negociação e melhor oferta final. 
 

Tabela 3: Esboço dos Procedimentos de Aquisições do Mutuário 

 

Conteúdo da Política   Status       Ref. 

Para. 
Comentário/Intenção 

 

Introdução 

   

Visão                                               Novo          1.1 Repetir visão. 

Propósito Atualização                 1.2                  O Marco de Aquisições do Banco 

Mundial é um conjunto de regulamentos 

abrangentes que aplicam-se aos 

financiamentos de projetos de 

investimento. 

Marco de Aquisições                  Novo 1.3 - 1.4 Explica a estrutura do Marco e 

hierarquia. 

Aplicabilidade                  Atualizado               1.5 - 1.7 Cobre o ciclo de aquisições por 

completo. Também apresenta arranjos e 

procedimentos alternativos de 

aquisições, quando apropriados. 

Papéis e Atualizado              1.8 - Texto simplificado. 
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Responsabilidades               1.17        

Responsabilidades                                   Atualizado               1.18 - 

1.19      

Texto simplificado, atualizado para 

refletir o QCTD. 

Elegibilidade                                          Atualizado               1.20                Texto simplificado. 

Conflito de Interesses                            Atualizado               1.21 - 

1.27      
Padroniza a abordagem para conflitos 

de interesse, para que se torne comum a 

todos os fornecedores. 

Confidencialidade                                   Atualizado               1.28                Texto simplificado comum a todos os 

métodos de aquisição. 

Políticas relacionadas                                Atualizado               1.29                Explica que esta não é uma política 

independente; ela necessita ser 

complementada por outras políticas do 

Banco. 

Estratégia e Planejamento das Aquisições 

Introdução                                      Novo                     2.1 - 2.3          Apresenta uma nova modalidade de 

aquisições, o conceito de uma estratégia 

de aquisições, com base na abordagem 

do plano de aquisições existente. 

Contexto operacional                          Novo                     2.4 - 2.5          Explica que o contexto onde se executa a 
operação  é fundamental no 
desenvolvimento de uma estratégia que 
cumpra os propósitos. 

Desenvolvimento de uma 
Estratégia de Aquisições 
em Projetos 
 

Novo 2.6 – 2.7 Apresenta uma nova modalidade de 
aquisições. 
Discute o desenvolvimento de estratégias 
de aquisições nos projetos. 

 Custo –Beneficio  (VfM) Novo 2.8 - 2.9 Apresenta uma nova modalidade de 
aquisições. Explica que o objetivo de 
uma estratégia de aquisições é o 
desenvolvimento de uma abordagem que 
alcancemelhor custo beneficio (VfM). 

Cumpre com o Propósito                                  Novo                     2.10 - 

2.11      

Apresenta uma nova modalidade de 

aquisições. 

Explica opções para identificar o 

mecanismo mais apropriado para 

maximizar os objetivos de 

desenvolvimento dos projetos. 

Aquisição Sustentável                  Novo                     2.12 Apresenta uma nova modalidade de 

aquisições. 

Explica que os riscos de sustentabilidade 

são identificados e administrados por 

meio do processo de aquisição, 

informados pela avaliação de riscos do 

projeto do Banco, auxiliada pela política 

de aquisições sustentáveis do próprio 

mutuário. 

Aplicação de Tecnologia 

(Aquisições eletrônicas) 

Atualizado 2.13 - 

2.14 

Descreve o uso de Aquisições eletrônicas 

financiadas pelo Banco. 
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Plano de Aquisições Atualizado 2.16 - 

2.17 

Requisitos atualizados. 

Abordagem para o mercado - Métodos de Aquisição 

Custo –Beneficio (VfM) Novo                     3.1 - 3.2          Apresenta uma nova modalidade de 

aquisições. 

Reforça a ideia de que a abordagem para 

o mercado deve trazer um melhor custo –

beneficio. . 

Bens, Obras e Serviços de Não Consultoria 

Determinação da 

Abordagem para o 

Mercado 

Atualizado               3.3                  Sumariza as opções disponíveis para o 

uso. 

Abordagem Competitiva 

para o Mercado 

Atualizado               3.4 - 

3.10        

Sumariza as abordagens competitivas de 

aquisições. 

Abordagem não 

concorrencial para o 

Mercado 

Atualizado               3.11 - 

3.12      

Sumariza o uso de  aquisição direta. 

Outras abordagens para o 

Mercado 

Atualizado 3.13 - 

3.19 

Explica o uso do desenvolvimento 

produzido pela comunidade, práticas 

comerciais e parcerias público-privado 

(PPP modificado a partir do processo 

baseado na abordagem para o 

cumprimento do propósito) 

Abordagem do Mercado  Novo                     3.20                Apresenta uma secção  que fornece mais 

opções de métodos de aquisições  

aprovados para cada uma das secções 

anteriores. 
Licitação Pública 
Internacional (LPI) 

Atualizado 3.21 - 

3.24 

Explica o uso de LPI e variantes. 

Licitação Pública 
Nacional (LPN) 

Atualizado 3.25 - 

3.29 

Explica o uso de LPN e variantes. 

Licitação Limitada Atualizado 3.30 - 

3.31 

Texto simplificado. 

Solicitação de Cotação Novo 3.32 - 

3.33 

Substitui o “Shopping”” nas diretrizes 

existentes e é ampliado s. 

Diálogo competitivo  Novo                     3.34 - 

3.36      

Apresenta uma nova modalidade de 

aquisições. 

Acordos Marco Atualizado 3.37 - 

3.39 

Amplia a utilização de acordos Marco. 

Leilão eletrônico Atualizado 3.40 - 

3.41      

Amplia a utilização de leilões 

eletrônicos. 

Métodos não competitivos Novo 3.42 Apresenta uma sessão que fornece mais 
opções em aquisições não competitivas. 

Contratação direta Atualizado 3.43 - Oferece detalhes do uso de contratação 
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3.45 direta, também conhecida como 

aquisição/  seleção baseada numa única  

fonte  

Empreitada por conta 

própria 

Sem 

alterações 

3.46  

Agências da ONU Atualizado 3.47 Explica aquisições de agências da ONU. 
Outras Organizações 
Multilaterais e Bilaterais 

Novo 3.48 Mesma abordagem das Agências da 

ONU. 

Serviços de Consultoria 

Introdução                                      Atualizado               3.49 - 

3.52 

Apresenta o uso de serviços de 

consultoria e a ligação com a estratégia 

de aquisições. Apresenta abordagens de 

mercado e métodos de seleção. 

Abordagem competitiva 

para o mercado 

Atualizado               3.53 - 

3.57      

Explica diferentes abordagens para os 

mercados competitivos s. 

Abordagem não 

competitiva para Mercado 

para a seleção de pessoas 

jurídicas. 

Atualizado 3.58 - 

3.59 

Abordagem para contratação direta. 

Definido o o mercado para 

a seleção de  consultores 

individuais. 

Atualizado 3.60 Explica abordagens competitivas e não 

competitivas para consultores 

individuais. 

Abordagem do Mercado – 

Métodos aprovados de 

aquisições para pessoa 

jurídica 

Atualizado 3.61 - 

3.80 

Explica opções de abordagem do 

mercado para selecionar empresas de 

consultora, pessoas juíridicas. . 

Requisitos de  lista curta foram 

modificados. 

Seleção de tipos 

específicos de empresas de 

consultoria  

Atualizado                3.81 – 

384      

Abordagem para selecionar agências da 

ONU; outras organizações multilaterais e 

bilaterais; organizações sem fins 

lucrativos, por exemplo, as ONGs; 

bancos comerciais e painéis de 

consultores.   Uso de acordos Marco. 
Abordagem do Mercado – 
Métodos aprovados para 

Consultores Individuais 

Atualizado 3.85 - 

3.87 

Explica o uso de seleção competitiva e 

seleção exclusiva. 

Consultores individuais 

para apoiar a 

Implementaçao do Projeto 

e  para entrega de serviços 

específicos   

Atualizado 3.88 - 

3.89 

Explica a abordagem para obter ambos 
os tipos de serviços.  

Disposições de Aquisições 
Específicas 

Atualizado 3.90 Introdução a esta secção . 

Contratação antecipada e 
financiamento retroativo 

Sem 

alterações 

3.91  

Pedidos de manifestações Atualizado 3.92 Abordagem para REOI (Request for 
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de interesse Expression of Interest)  

Pré-qualificação Sem 

alterações 

3.93 Texto simplificado. 

Consórcios  e associações 

de empresas  

Atualizado 3.94 Texto simplificado. 

Documentos de 

licitação/editais  

Atualizado 3.95 - 

3.98 

Texto simplificado, explica o uso dos 

documentos. 
Utilização de sistemas 
eletrônicos 

Sem 

alterações 

3.99  

Licitação/período de 

preparação da proposta 

Sem 

alterações 

3.100  

Comunicações Atualizado 3.101-

3.102 

Texto simplificado. 

Procedimentos de abertura 

de propostas 

Atualizado                3.103              Texto simplificado. 

Desenvolvimento de critérios de avaliação e adjudicação de contrato 

Critérios de Avaliação                            Novo                     4.1 – 4.7         Visão geral da abordagem para 

desenvolver critérios de avaliação. 

Negociação Novo                     4.8                  Apresenta uma nova modalidade de 

aquisições. 

Fornece informações para negociação 

com licitantes após a abertura de 

licitação e antes da adjudicação. 

Melhor oferta final Novo                     4.9                  Apresenta uma nova modalidade de 

aquisições. 

Apresenta a possibilidade  para solicitar 

uma oferta final após submeter a oferta 

inicial. 

Rejeição de todas as 

ofertas                         

Atualizado                4.10                Texto atualizado. 

Critérios de adjudicação 

do contrato 

Atualizado 4.11 Fornece informações para decisões com 

base no principio de custo/beneficio 

(VfM) Apresenta a posibilidade de 

incluir o desempenho em projetos 

anteriores do Banco, quando for 

apropriado. 

Publicação da adjudicação 

do contrato 

Atualizado 4.12 Texto simplificado. 

 

Discussões com os 

licitantes que não foram 

qualificados ou suas 

propostas rejeitadas.   

Atualizado 4.13 – 
4.14 

Explica os direitos de licitantes  para 

obter esclarecimentos e o tempo alocado 

para solicitar estes esclarecimentos  
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Tipos de contratos, condições, gestão e administração 

Considerações das 

Condições contratuais 

Atualizado 5.1                  Texto atualizado. 

Gestão e administração do 

contratos 

Novo 5.2 – 5.7 Explica a importância da gestão de 

contratos, fornece considerações de 

planejamento. 

Recursos                                          Atualizado               6.1 - 6.2 O texto simplificado inclui detalhes 

sobre aquisições viciadas. 

Reclamações Atualizado               6.3 – 6.5         Texto simplificado, referências mais 

detalhadas 

Elogios Novo 6.6 Apresenta a habilidade em fazer um 

elogio a uma atividade de aquisições 

financiadas pelo  Banco e  qualquer das 

suas partes, , apresenta possibilidade da 

premiação do Banco em reconhecimento 

da prática de excelência. 

 

23.      Outros Procedimentos do Banco serão desenvolvidos, detalhando o Marco de 

Responsabilidades e a tomada de decisões para as atividades de aquisições. O Anexo D 

oferece detalhes sobre os conteúdos ilustrativos propostos. 
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IV. QUESTÕES COMPLEXAS 

 
24.      O novo Marco de Aquisições proposto seria uma atualização das Diretrizes de 

Aquisição existentes e inclui novas modalidades de aquisição. A intenção do Marco de 

Aquisições é atender melhor às necessidades dos mutuários, refletir diferentes contextos de 

mercado e apoiar posturas de aquisições que instiguem  uma melhor resposta dos licitantes. 

Apoiar aquisições mais inovadoras exige abordagens que sejam mais dinâmicas e permitam 

um maior contato com os licitantes, por exemplo, métodos como diálogo competitivo , 

negociações e melhores propostas finais não estão inclusas nas Diretrizes de Aquisição 

existente. O Marco proposto oferece aos mutuários uma gama de opções mais ampla sobre 

abordagens de aquisição, de forma que eles possam selecionar o método que leve a um maior 

custo beneficio (VfM) do mercado. 

 
25.   O desenvolvimento do Marco de Aquisições proposto levanta diversas questões 

complexas tipicamente em áreas em que se aceita que uma modernização é necessária, mas as 

contrapartes diferem no melhor curso de ação a ser seguido. Tendo ouvido as opiniões de 

diversascontrapartes, a Gerência forneceu a primeira versão do Relatório de Enfoque e Política 

de Aquisição (Anexo A), Resumo do Conteúdo das Diretivas (Anexo B), Procedimentos de 

Aquisição dos Mutuários (Anexo C) e Resumo do Conteúdo dos Procedimentos do Banco 

(Anexo D), e está buscando opiniões nas questões e problemas essenciais abaixo: 
 
As Aquisições financiadas pelo Banco deveriam aumentar o suporte para a capacitação dos 

mutuários e o fortalecimento institucional? 
 
26.      Contrapartes, GAI, CODE e Comissão de Auditoria indicaram uma necessidade 

urgente de que o Banco tenha uma abordagem mais sistemática para apoiar a 

capacitação e as reformas de aquisição nos países dos mutuários. O fortalecimento dos 

sistemas de aquisição é proposto como um objetivo essencial, posicionando as Aquisições  do 

Banco em um contexto de desenvolvimento mais amplo. O fortalecimento institucional é um 

aspecto fundamental do trabalho da recém-criada Prática de Governança  Global  ( Global 

Governance Practice) = (GGP ), que garantirá que a capacitação seja intensificada graças ao 

uso de seus recursos globais e multidisciplinares como alavanca. 

 
27.      As despesas com bens, serviços e obras  necessárias para dar suporte a um país são 
significativas. Estima-se que despesas advindas de aquisições públicas podem constituir de 
30% a 60% de todas as despesas governamentais. Portanto, otimizar as  aquisições públicas 
para obter o melhor custo –beneficio (VfM) é essencial para alcançar resultados de 
desenvolvimento para todos os cidadãos. 

 

28. Aquisições públicas podem contribuir para o crescimento econômico positivo, 

especialmente ao encorajar o acesso as oportunidades de contratação para pequenas e 

medias empresas . Como motores de crescimento econômico e geradores de emprego, 

pequenas e medias empresas são vitais para os esforços de países mutuários no sentido de 

aumentar a distribuição da riqueza, especialmente em EFAC. As aquisições financiadas pelo 

Banco poderiam ser um catalisador para o desenvolvimento econômico, encorajando 

oportunidades para pequenasempresas , especialmente através da melhora dos sistemas de 
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aquisição dos países em vias de desenvolvimento. A criação de mais oportunidades de 

aquisição, a confiança para promover licitações, e a capacitação de fornecedores são aspectos 

de boas práticas de aquisição que o Banco procura desenvolver entre seus mutuários através da 

capacitação e fortalecimento institucional, juntamente com a garantia de uma melhor 

administração fiduciária e um gerenciamento da fraude e da corrupção. 

 

29.      A Gerência espera identificar e selecionar uma série de países dos  mutuários 

para focalizar a capacitação de aquisição acelerada, sujeitos à aceitação e apoio no Marco 

de Parceria de Países.  O programa de capacitação acelerada de cada país continuaria a ser 

complementado com o fortalecimento da capacitação no nível do projeto. Atividades de 

capacitação tomadas como objetivo podem ser medidas e avaliadas por sua eficácia e tornadas 

parte de uma série de avaliações qualitativas e quantitativas (tabela de resultados de aquisição), 

em conjunto com a garantia fiduciária. 

 
30.      A Gerência propõe que sejam construídas alianças com outros doadores e grupos 

empresariais na busca de apoio e financiamento para construir uma melhor capacidade 

de executar aquisiçoes  nos países mutuários. Financiar atividades de capacitação nas  

aquisições  e no  fortalecimento institucional é um dos maiores desafios, especialmente em um 

ambiente fiscal restrito. O feedback indica uma exigência sólida e clara pela melhoria do 

desempenho das aquisições a  nível global; dito de modo simples, o setor privado está cada vez 

mais frustrado   com a falta de capacidade e discernimento comercial em algumas jurisdições. 

O Banco acredita ser possível aumentar a execução das licitações e mobilizar capitais para 

tratar as fraquezas na capacidade de implementar as aquisiçoes , baseando-se nos pontos fortes 

da nova Global Governance Practice para fornecer uma estrutura de apoio integrada para 

construir uma administração financeira pública eficiente. 

 
31.      Para monitorar a capacitação de agências e o fortalecimento institucional, uma 

ferramenta melhorada de diagnóstico de aquisição será desenvolvida durante a próxima 

fase   do Marco das aquisiçoes  e será aplicada sob pedido de diretores nacionais e das  

Global Practices  mais relevantes. A ferramenta será baseada em medidas de  diagnósticos 

existentes, como a Despesa Pública e Responsabilidade Financeira (PEFA) e a Metodologia 

para Avaliação de Sistemas de Aquisição (MASA) e incluirá análises de informações 

quantitativas, qualitativas e da perspectiva das  contrapartes a nível de setor/agência. 

 

O Banco deveria ampliar a tomada de decisões referentes à  adjudicação dos contratos 

baseando-se no principio do melhor custo beneficio(VfM)  ? 

 
32.      Tomadas de decisões sobre VfM são essenciais para maximizar o impacto do 

desenvolvimento de aquisições financiadas pelo Banco. Na percepção da Gerência, o 

melhor custo beneficio é determinado comparando benefícios e custos relevantes em uma base 

vitalícia ou durável, conforme for apropriado. O preço mínimo de compra pode não ser sempre 

um indicador adequado dos custos relevantes totais. A menor oferta compatível avaliada (a 

abordagem atual do Banco) nem sempre necessariamente apresenta o melhor custo-beneficio ; 

esta é uma fonte de preocupação real para os mutuários e a comunidade empresarial. A 

abordagem atual do Banco baseia-se na premissa de que quando ofertas alcançam uma série de 

exigências mínimas e custos podem ser inteiramente mensurados, então a adjudicação é feita 
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para o licitante compatível com o menor custo total avaliado. Essa abordagem serviu para o 

Banco e seus mutuários e funciona em muitas circunstâncias, mas pode ser restritiva em 

situações em que não é possível colocar um preço fiscalem cada critério ou em que soluções 

inovadoras ou de alta tecnologia sejam exigidas dos  licitantes. 

 
33.      O Banco contempla uma opção para mutuários aplicarem diversos atributos, que 

não sejam o preço, para a avaliação de ofertas. Mutuários estabeleceriam critérios mínimos 

para aspectos relacionados à qualidade, e um método adicional de pontuação qualitativa estaria 

disponível para mensurar ainda mais aspectos qualitativos da oferta que não o preço. A 

pontuação qualitativa de ofertas compatíveis seria então calculada com um segundo modelo de 

pontuação para custos totais (uma pontuação relativizada e decomposta do custo total), e os 

dois combinados determinariam o melhor valor geral para a proposta financeira. Esta 

abordagem para a tomada de decisão relacionada ao custo –beneficio é prática comum em 

muitas jurisdições avançadas, e o Banco propõe usar boas práticas para melhorar o 

procedimento do mutuário relacionado a este assunto. Para garantir a aplicação correta da 

tomada de decisão relacionada aocusto –beneficio , a equipe do Banco inicialmente iria 

focalizar em contratos essenciais para avaliar o custo –beneficio e fornecer apoio  para a 

capacitação dos mutuários durante o processo. 

 
34.      A Gerência acredita que, se os mutuários pretendem estar na melhor posição 

possível para determinar o melhor custo beneficio quando conduzirem um processo de 

aquisição, a documentação da licitação precisa especificar de maneira franca critérios 

lógicos, claramente articulados, abrangentes e relevantes. Esses critérios precisam também 

ser suficientemente detalhados para garantir uma correta identificação, avaliação e comparação 

dos riscos e benefícios de todas as propostas  em uma base justa e comum durante todo o ciclo 

de aquisição. As especificações deveriam também ser estruturadas com o intuito de encorajar 

inovação e ofertas alternativas da parte de fornecedores onde for apropriado. 

 
35.      A Gerência acredita que o aviso de licitação e/ou a documentação da licitação 

(Edital)  emitida pelo mutuário reservará também o direito dos compradores em exigir 

uma oferta final ou negociar simultaneamente com vários licitantes, sempre que controles 

apropriados estiverem sendo usados. Adicionalmente, quando mutuários solicitam a 

submissão de propostas alternativas, opções que melhorem o valor da oferta restituindo a 

eficácia do desenvolvimento devem ser avaliadas. Compreensivelmente, exigir ofertas finais, 

negociar e esclarecer ofertas podem ser entendidos como mecanismos que poderiam introduzir 

riscos de integridade. No entanto, o risco pode ser mitigado; de fato, muitos países 

administram negociações e seus riscos de maneira muito bem sucedida. A atual abordagem 

evita riscos, mas não permite diálogo, esclarecimento e negociação entre compradores e 

vendedores, impedindo a aplicação de práticas modernas de aquisição e decisões de melhor 

valor nas aquisições financiadas pelo Banco.  

 
36.     O melhor custo-beneficio (VfM) não resulta automaticamente da aplicação de 

processos de aquisição rígidos. Em vez disso, ele exige uma Estratégia de Aquisição para o 

Desenvolvimento feita sob medida e focada no mercado,  para cumprir os objetivos de 

desenvolvimento do projeto conforme for apropriado. A Gerência acredita que, nos estágios 

iniciais de desenvolvimento do projeto, o mutuário criará uma Estratégia de Aquisição para o 
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Desenvolvimento, levando em consideração o contexto operacional do projeto onde a 

aquisição ocorrerá (ex. situações em  países frágeis e afetados por conflitos, 

desastres/emergências, pequenas economias, etc.); e os objetivos específicos da operação, (ex. 

desenvolvimento de empreiteiros , indústrias de manufatura e de consultoria nacionais). Essa 

estratégia deverá ser baseada em uma análise das necessidades do projeto/mutuário, 

oportunidades, riscos e maturidade do mercado. Como parte do Documento de Avaliação do 

Projetoo (PAD), o Banco trabalhará com o mutuário para refinar a Estratégia de Aquisição para 

o Desenvolvimento que incluirá  detalhes sobre riscos e oportunidades, procedimentos e 

arranjos de aquisições  a serem usados, prazos , forma de contratação, abordagem para análise 

do melhor custo –beneficio o, sustentabilidade e qualquer capacitação das agências para 

alcançar a demanda proposta. A Estratégia de Aquisição para o Desenvolvimento específico do 

projeto será acrescido de estratégias específicas para atividades conforme a necessidade; por 

exemplo, um projeto que inclua consultoria, TI e construção exigiria estratégias de aquisição 

específicas para cada atividade e deverão ser feitas sob medida para cada setor do mercado. A 

estratégia de atividades será comunicada pela Estratégia de Aquisições para o 

Desenvolvimento e se permitirá que as aquisições de altos riscos e valores no Banco sejam 

feitas sob medida para as necessidades de setores específicos. 

 

37.      Escolher a abordagem de aquisição para alcançar o melhor custo beneficio será 

um aspecto fundamental para  a elaboração da Estratégia de Aquisição para o 

Desenvolvimento proposta para cada projeto. A estratégia determinará as ações que o 

mutuário seguirá para alcançar o custo beneficio através da seleção do método de aquisição e 

das técnicas mais apropriadas. A estratégia também mostrará qualquer capacitação e/ou 

assistência técnica necessária para apoiar o método de aquisição escolhido e o processo de 

avaliaçãocom a finalidade de obter um melhor custo –beneficio. . 
 
A garantia da integridade é de extrema importância nas aquisições do Banco Mundial. 

 
38.      Riscos de fraude e corrupção serão administrados, com o as Diretrizes  anti-

corrupção do Banco, que continuarão  a vigorar sob o Marco de Aquisições. A gestão da 

função de aquisições nas operações financiadas pelo Banco Mundial é feita por meio de 

responsabilidades claras e transparentes e uma definição cuidadosa dos papéis das partes 

responsáveis. 

 
39.      A gerência propõe a priorização de recursos e atenção para as aquisições de altos 

riscos e valores. Conforme necessário, a Gerência aumentará o escopo e a profundidade das 

revisões prévias para incluir a-priori  estratégias de desenvolvimento, medidas para a gestão 

dos contratos outorgados, , e relatórios de desempenho. Quando necessário, o Banco poderá 

aumentar seu apoio e supervisão dos contratos mais significativos na carteira de investimentos, 

melhorando a performance geral para  a mitigação do risco fiduciário e de execução do 

projeto.  Para operações financiadas pelo Banco por membros de GPA ou quando utilizasdos 

procedimentos de Licitações Públicas Nacionais (LPN), cláusulas contra fraude e corrupção 

serão mantidas através do acordo de financiamento e executadas através de pedidos para que 

os licitantes apresentem um declaração  assinada aceitando essas cláusulas. 

 

Os mutuários deveriam receber auxílio na identificação e aplicação de critérios de aquisição 

sustentável em processos de aquisição financiados pelo Banco? 
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40.      A CODE e a Comissão de Auditoria endossaram o desenvolvimento sustentável 

como um aspecto específico da visão para realização das  aquisições em operações 

financiadas pelo o Banco. No documento da Fase I endossado pela CODE e pela Comissão 

de Auditoria, a aquisição sustentável foi incluída como uma parte intrínseca do princípio da 

economia, e foi especificamente definida: “a abordagem estratégica de aquisição deverá ter 

uma base vitalícia - que gera benefícios para a entidade compradora e para a economia, mas 

também para a sociedade enquanto minimizadora de danos ao meio ambiente (refletindo os 

limites da política de aquisição do próprio mutuário)”
9
 Sustentabilidade é especialmente 

relevante em áreas como construção, manutenção, e geração de energia, e aplica-se ao uso de 

recursos escassos e a fatores ambientais e socioeconômicos.  Consulte o Anexo E para um 

exemplo de aplicação. 

 

41.      A Gerência sugere que exigências específicas sobre sustentabilidade sejam 

examinadas com antecedência durante a preparação do projeto para operações de alto 

risco e valor e, como acordado com o mutuário, incluídas como parte da Estratégia de 

Aquisição para o Desenvolvimento. Onde apropriado, a equipe do Banco e o mutuário 

identificarão riscos e oportunidades de sustentabilidade para a preparação de projetos 

(incorporando questões específicas de atividades identificadas como parte do processo de 

avaliação de risco ambiental e social do Banco). Como acordado com o mutuário, riscos e 

oportunidades de sustentabilidade seriam então discutidos no momento apropriado do processo 

de aquisição (ex. definindo critérios específicos de sustentabilidade conforme necessário para 

seleção de fornecedores, especificação, avaliação e administração de desempenho). O Banco 

apoiaria mutuários para que fossem incluídos outros critérios de aquisição sustentável em 

aquisições financiadas pelo Banco, onde existe um total acordo com a política nacional dos 

próprios mutuários (desde que não viole as Políticas do Banco). A aplicação de aquisições 

sustentáveis não seria uma exigência para mutuários, dado as implicações de custo. No 

entanto, o Banco propõe que mutuários tomem decisões levando em consideração o custo 

vitalício, que pode ser usado para mitigar qualquer exposição de custos mais altos verdadeiros, 

e garantir o alcance de um retorno financeiro otimizado. 

 
42.      A Gerência propõe o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas e materiais 

amplo para apoiar qualquer capacitação que seja exigida para executar uma aquisição 

sustentável.  Esse conjunto de ferramentas será elaborado tendo em conta as melhores práticas 

internacionais em aquisições sustentáveis. A aquisição sustentável seria inclusa também como 

um aspecto no diagnóstico e avaliação de capacitação de agências mutuárias pelo Banco. 

Finalmente, para garantir que a equipe do Banco tenha conhecimentos na área da 

sustentabilidade  apropriadoss para suportar exigências do mutuário, o conhecimento sobre 

aquisição sustentável será integrado na avaliação das capacidades da equipe de Aquisiçoes  do 

Banco, e um  treinamento será oferecido conforme for necessário. 
 
Arranjos ou procedimentos alternativos de de aquisições  deveriam ser utilizados para 

aquisições sob operações financiadas pelo Banco, quando apropriado? 

 

                                                           
9
 Consulte documento de Estruturação, Fase  I,  “Tabela 2:  O Significado de “Economia” para a definição de 

aquisição sustentável. 
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43.      Quando apropriado, o Banco identificará e concordará com procedimentos 

alternativos aceitáveis em aquisições que possam ser utilizados para apoiar operações 

financiadas pelo Banco. Ajustes alternativos para aquisições serão identificados durante a 

avaliação do projeto, como parte da Estratégia de Aquisição para o Desenvolvimento, que será 

incorporada ao Documento de Avaliação do Projeto (PAD). A Gerência propõe que a seguinte 

lista  de procedimentos alternativos para aquisições seja aceita (sendo atualizada e retificada 

conforme necessário) para uso em qualquer aquisição financiada pelo Banco: 

 

 Os procedimentos de aquisições  de outros bancos de desenvolvimento multilateral 

(MDBs ), sujeitos à conclusão de acordos co-financiados pela Gerência 

(Memorandos de Compreensão que definiu os papéis e responsabilidades acordados 

pelos parceiros). 

 Procedimentos  de aquisição de membros  da Organização Mundial de Comércio 

(OMC), Government Procurement Agreement (GPA) para despesas/agências 

asseguradas (Anexo I). 

 
44.    O uso de tais procedimentos de de aquisições seriam sujeitos às condições abaixo: 

 Capacidade de implementação apropriada da agência implementadora; 

 Divulgação ampla da aquisição; 

 Elegibilidade universal e aplicação apropriada da lista de ineligibilidade (debarrment 

list) do Banco; 

 Prerrogativa apropriada de auditoria por parte do Banco
10

 (cláusulas contra fraude e 

corrupção serão mantidas ao longo do contrato de financiamento e de sua execução 

pela exigência de que licitantes apresentem um aceite assinado). O Banco irá 

inspecionar uma amostra de ações de aquisição/reclamações e agirá conforme 

necessário (ex. aumento da revisões (inclusive revisões prévias) em momentos 

essenciais, uso de auditorias, e em última instância, a retirada do aceite de 

procedimentos alternativos para as aquisições se justificado); 

 Planos de mitigação preparados em caso de qualquer reclamação apresentada para o 

Banco advindo de ações de outras partes (incluindo execução resoluções, remedies); 

e 

 Autorização pelo Chefe de Aquisições do Banco para a utilização dos  procedimentos 

alternativos de aquisição 

  

45.      As abordagens de aquisição dos  MDB incluem algumas variações, mas estão 

amplamente harmonizadas umas com as outras. O desafio principal na conclusão de 

contratos de co-financiamento com outros MDBs (e bilaterais que são membros daPGA) é a 

aplicação da regras de inelegibilidade. A Gerência buscará negociar um acordo para essas 

questões, refletindo as condições detalhadas acima. 

 

46.      Refletindo sobre exemplos prévios de colaboração entre o Banco Mundial e 

outrosMDBs , a Gerência propõe que quando o Banco Mundial for um financiador 

minoritário ou igualitário de uma operação de investimento, a Gerência deverá ter a 

opção de delegar as responsabilidades de liderança e supervisão da aquisição para um 

                                                           
10

 Em todos os casos, o direito do licitante de queixar-se diretamente com o Banco será mantido. 
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MDB principal. Quando o Banco Mundial delegar a liderança de aquisição para outroMDB, o 

Banco Mundial cumpriria um papel de conselheiro para esseMDB, com a condição de que o 

Banco Mundial poderia inspecionar as ações de aquisição do outro MDB conforme fosse 

necessário. Se aceita, esta abordagem exigirá a emenda das políticas relacionadas do Banco. 

 
47.      O uso de arranjos ou procedimentos de aquisição de membros da OMC e da PGA 

incluiria também aquisições que atualmente classificam-se como LPI, em que a categoria 

de despesa e agência executora estão garantidas. Membros da PGA iriam  executar aquisições 

de alto valor usando seus próprios procedimentos de aquisição e contratos, em vez de 

utilizarem a abordagem de LPI do Banco. Para qualquer contrato financiado pelo Banco com 

valor menor do que o limite aceito na GPA, o Banco precisaria se certificar que regras e 

procedimentos de aquisição apropriados (similares aquelas acima do limite daPGA) serão 

aplicadas antes que a aquisição possa ocorrer. O Marco de Aquisições do Banco permaneceria 

disponível para uso dos membros da PGA para despesas não previstas ou em caso de serem 

consideradas as mais adaptadas para o objetivo de levar uma atividade de aquisição particular 

a cabo. 
 

48.      O Banco está trabalhando para finalizar o Marco de avaliação de desempenho 

para avaliar os arranjos ou procedimentos de aquisição ao nível das entidades 

implementadoras. Isso será aplicável para qualquer nível de governo  de um país, incluindo, 

onde for apropriado, empresas estatais e será detalhado na próxima fase de estruturação. A 

avaliação enfoca fatores quantitativos (publicidade, contratações diretas , aquisições 

canceladas, etc.), aspectos qualitativos (regulamentos, reclamações, princípios de aquisição 

fundamentais do Banco), e informação experimental de contrapartes (o Banco, empresas, 

ONGs). Quando finalizado, esse Marco de avaliação será usado para analisar os arranjos ou 

procedimentos de aquisição de um mutuário específico nas agências que o estiverem 

implantando para determinar o uso potencial de um ou de todos os procedimentos de aquisição 

para administrar projetos financiados pelo Banco (aquisições acima e/ou abaixo dos limites 

aceitos de LPI) A Gerência propõe discutir o Marco com os Diretores Executivos quando ele 

estiver pronto e testado. Para gerenciar a responsabilidade nessas decisões, o Chefe de 

Aquisições do Banco terá autoridade sobre quaisquer propostas para usar planos alternativos 

de aquisição. 
 
O Banco deveria adaptar suas abordagens de aquisições para situações em cada país (por 

exemplo, para EFAC)? 
 
49.      Dada a enorme quantidade de situações com  que o Marco de Aquisições do Banco 

tem que lidar, é crucial que ele possa ser adaptado para diferentes contextos operacionais 

como EFAC. O Marco de Aquisições foi desenvolvido desde o começo para que as aquisições 

sirvam para obter os  objetivos. É crucial que as aquisições estejam  adaptadas para atingir sue 

objetivos em resposta a desastres/situações de emergência e em EFAC. A flexibilidade para 

adaptar uma abordagem de aquisição tendo em conta as situações especiais de EFAC é uma 

exigência específica dos delegados da IDA17; também é uma mensagem constante no 

feedback das contrapartes.  

 
50.      Em um EFAC ou pequeno Estado/economia, a Estratégia de Aquisição para o 

Desenvolvimento identificaria os procedimentos de aquisição específicos ao contexto em 
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que eles serão aplicados de acordo com os Princípios Fundamentais de Aquisição.   Esta 

abordagem que se adapta ao objetivo,  permitirá alcançar os Princípios Fundamentais da 

Política de Aquisição do Banco em contextos muito diferentes. Como não há tempo suficiente 

frente a um desastre/emergência para preparar uma Estratégia de Aquisição para o 

Desenvolvimento específica a esta situação (não importa quão rápido ela possa ser 

determinada pelo setor específico desse país aqo Banco), uma Diretiva de Aquisição específica 

foi identificada para essas situações. 

 
51.      Dependendo dos níveis de capacidade, o Banco fornecerá apoio ao mutuário para a 

implementação das  aquisições , seja diretamente ou através de  terceiros  autorizadas.  A 

equipe de aquisição do Banco já fornece uma grande quantidade de apoio direto para 

mutuários quando necessário, e esse apoio é particularmente importante em EFAC e outros 

ambientes de baixa capacidade.  Essa abordagem está sendo  integradas (mainstreamed)  no 

novo Marco de Aquisições com a equipe do Banco totalmente autorizada a fornecer qualquer 

iapoio ou suporte   direto que seja necessário. Para gerenciar a responsabilidade nessas 

decisões, o o Chefe de Aquisições do Banco terá autoridade para autoriza apoio direto da 

equipe do Banco  em aquisições de alto risco e/ou valor, com a possibilidade de estender este 

apoio para outras aquisições de valores e risco inferiores.. Os esforços para o desenvolvimento 

das capacidades da Equipe do Banco terão o objetivo de ajudar a equipe de aquisição do Banco 

a dispor de melhores conhecimentos em práticas de e aquisições modernas  para apoiar os 

mutuários ainda mais e melhor. 

 

OBanco deveria melhorar sua abordagem para reclamações relacionadas a aquisições? 

 
52.      Reclamações relacionadas a aquisições geralmente são encaminhadas por 

contrapartes da comunidade empresarial e seus advogados e referem-se frequentemente 

as ações que são feitas, ou não, por mutuários durante e após o processo de aquisição. É 

importante notar que o Banco não é uma parte do contrato final, então seu papel em 

reclamações relacionadas a aquisições limita-se até o momento  de adjudicação do contrato; 

após essa etapa, a aquisição está sujeita às leis e abordagens locais do mutuário.  Examinando 

a abordagem para apoio e supervisão de reclamações, a Gerência acredita em tomar as 

seguintes ações: 

 

 Alocar pessoal experiente e dedicado para, de forma centralizada, monitorar 

reclamações, acompanhar o progresso e fornecer relatórios/estatísticas que 

possam ajudar o Banco a determinar empréstimos futuros e comunicar métodos 

apropriados para administrar contratos com fornecedores particulares; 

 Fornecer mais apoio a chefes dos projectos e e de setor, inclusive estabelecendo 

padrões de trabalho e desenvolvendo medidas para acompanhar reclamações 

relacionadas a aquisição; 

 Aumentar o acesso ao Conselho de Solução de Conflitos (DRB) e aos 

Especialistas em Solução de Conflitos (DRE) nos contratos financiados pelo 

Banco; 

 Incluir, como parte do projeto de supervisão do Banco, inspeções para garantir que 

acordos estabelecidos no contrato (ex., estabelecimento de um Conselho de Solução 

de Conflitos) sejam levados a cabo e funcionem de maneira apropriada; e 
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 Continuar a fornecer acesso à arbitragem em contratos padrão. 
 
 

A Licitação Pública Internacional (LPI) deveria continuar sendo o método de aquisição 

preferido para as atividades de maior risco e valor? 

 
53.      Houve muito debate sobre o uso de LPI, em grande parte porque ela é a área mais 

rígida, formal e fortemente vigiada de aquisições do Banco, com diversos interesses 

comerciais em jogo. Licitantes que obtiveram sucesso sob a abordagem atual e seus 

defensores desejam, em sua maioria, deixar tudo intocado, enquanto outras contrapartes 

percebem a LPI como um método de aquisição oneroso, lento e utilizado em demasia, aplicado 

a muitas atividades. A vantagem do uso que o Banco faz de LPI é que ele fornece uma 

abordagem estruturada para aquisições, garantindo para a comunidade empresarial que suas 

ofertas sejam tratadas de modo justo; portanto, em muitas jurisdições, ela encoraja a 

participação. 

 
54.      A Gerência propõe que a LPI permaneça como o plano de aquisição preferencial 

para atividades de alto risco e vulto  (ou seja, atividades acima do limite concordado com 

base em condições de mercado), com supervisão apropriada do Banco. O cenário principal 

em que o Banco não usaria a LPI acima dos limites concordados é em aquisições lideradas por 

membros interinos daGPA , caso em que seus próprios procedimentos de aquisição seriam 

utilizados (os procedimentos de aquisição dos membros já foram reconhecidos como abertos, 

transparentes e justos para todas as aquisições lideradas pelaGPA , de forma que são 

considerados como uma alternativa aceitável no lugar da LPI para os estados membros da 

GPA). Quando a administração da aquisição é delegada para outro MDB, seria utilizado o 

plano de aquisição do MDB inclusive sua versão de LPI acima de seus limites de LPI. 

 

O Banco deveria continuar apoiando Licitações Publicas Nacionais (LPNs), com as 

exigências do Banco a serem usadas em questões essenciais? 

 
55.      Para muitas atividades de aquisição, o Banco já utiliza procedimentos de aquisição 

alternativos na forma de LPN. LPN é o procedimento de licitação pública normalmente 

usado para aquisições públicas no país do mutuário e é utilizado onde a LPI provavelmente 

não promoveria uma competição eficaz ou traria o melhor custo beneficio . A LPN é usada 

abaixo de certos limites de dólares, adaptado para cada país/região/agência como for 

apropriado, conforme a categoria deBens, Obras e , Serviços que não sejam de Consultoria e 

Tecnologia da Informação e Consultores. Os limites para LPN são decididos pela maturidade e 

eficácia do mercado do país. Os limites para a LPN são definidos num  momento em que 

fundamentalmente investidores locais apenas estão interessados na licitação e o mercado é 

eficiente. A calibração dos limites corretos de LPN e LPI é revista regularmente e decidida 

pelas  experiências e o feedback. Para estabelecer limites mais eficientes de LPN baseados na 

maturidade do mercado e na eficiência, a Gerência ampliará o número de categorias 

disponíveis, por exemplo, dividindo a categoria de obras em áreas como energia hidráulica, 

construção de trilhos, rodovias, e estradas rurais.  Essa abordagem mais granular permitirá que 

os limites da LPN baseiem-se na forma como o mercado de fato funciona em cada uma destas 

categorias, em vez de usar uma  única categoria  de obras, o que permite pouca diferenciação 

de mercado. 
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56.      A seleção do método de aquisição, guiando limites de LPN baseados em setores, 

será subordinada ao objetivo geral de fornecer custo  beneficio e criar resultados 

sustentáveis.  As práticas a seguir ajudarão a garantir que os custos para compradores e 

fornecedores de atividades de aquisição sejam proporcionais ao risco e valor da aquisição: 

 

 Especificações que não são complexas ou onerosas; 

 Métodos e abordagens de aquisição que não são complexos, custosos ou demorados, 

e são projetados para chegar a resultados de custo beneficio de maneira adequada; 

 Prequalificaçao, lista curta, aquisições escalonadas  simuladas feitas conforme for 

apropriado; 

 Regulações  são simples para  compradores e fornecedores; 

 Os contratos resultantes de atividades de aquisição s são gerenciados da melhor 

maneira para produzir os melhores resultados de custo beneficio possíveis; e 

 Agentes de aquisição treinados e com recursos adequados. 

 
57.      A gerência sugere aperfeiçoar as exigências do Banco no uso de LPN e focalizando 

nas seguintes áreas: 

 Publicidade ampla da oportunidade de aquisição; 

 Elegibilidade universal e aplicação apropriada da lista de ineligibilidade do Banco; 

 Publicação da informação da adjudicação  do contrato; e 

 Prerrogativa do banco de inspecionar documentação e atividades de aquisição 

(cláusulas sobre fraude e corrupção serão mantidas através do acordo de 

financiamento e executadas através da exigência de que licitantes apresentem um 

aceite assinado das cláusulas). 

O Banco deveria focalizar suas inspeções prévias de atividades de aquisição em contratos de 

alto risco e/ou valor? 

 
58.      A abordagem de aquisição do Banco inclui revisar previamente os processos de 

aquisição em etapas essenciais, inspeção feita pela equipe do Banco localizada em 

Washington DC ou no escritório da Região/país. Na revisão prévia, a atividade de aquisição 

fica  detida nas fases essenciais enquanto o Banco revisa, em detalhes, os procedimentos que 

foram seguidos; a equipe do Banco deverá emitir uma “não objeção” antes que o processo de 

aquisição possa continuar.  Muitos contrapartes questionam o período de tempo que o processo 

de aquisição do Banco pode levar, e ainda que atrasos possam ocorrer por muitas razões, a 

natureza de pausa e sequência de inspeções prévias é um aspecto essencial desse 

questionamento. 

 
59.      A Gerência acredita que o investimento na revisão prévia só é justificado nos 

contratos de altos risco e/ou valor (como a LPI ou apenas quando a atividade de 

aquisição é um componente crucial em um projeto). No entanto, seu uso em contratos de 

baixo risco e/ou baixo valor e/ou em contratos que não sejam cruciais precisa ser 

significantemente modernizada para evitar o desvio do tempo precioso dos  chefes de equipe e 

recursos de aquisição para atividades de pouco valor agregado. O Banco atualmente faz a 

revisão prévia de um volume enorme de contratos de baixo valor, e é consenso geral que há 
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pouco a se ganhar deste trabalho e que esse não é o melhor modo de utilizar os recursos do 

Banco. (O Anexo I fornece dados essenciais sobre as atividades de aquisição, inclusive a 

distribuição de atividades de revisão prévia e posterior). 

 
60.      A Gerência propõe a adoção de uma abordagem mais arriscada do que a de 

revisão prévia e a diminuição do volume de revisões prévias em pelo menos 80% (cerca de 

6% do valor dos contratos), usando outros mecanismos (como uma revisao posterior em uma 

amostra) para fornecer garantias fiduciárias nesses contratos. Como exemplo, para diminuir 

revisoes prévias, o Banco introduziria um limite mínimo para a revisao prévia obrigatória para 

a contratação direta de consultores individuais (que no presente são todos inspecionados 

previamente, com qualquer valor ou risco). 

 

61.      A Gerência também vai encorajar as Instituições de Auditoria Suprema (IAS) a 

fazer a inspeção posterior de contratos. A aceitação de que a IAS faça a auditoria de projetos 

financiados pelo Banco estará sujeita a concordância da administração financeira do Banco e 

dos especialistas em aquisição. Essa abordagem promoverá uma maior integração de garantia 

fiduciária, refletindo a utilização atual de IAS para projetos de auditoria em operações do 

Banco. 
 
O Banco necessita apoiar o gerenciamento dosde contratos e ajudara a melhorar o  

desempenho de fornecedores? 

 
62.      A diminuição de atividades de revisão prévia resultará em mais tempo para que a 

equipe de aquisição e os chefes das equipes forneçam mais apoio à gestão de contratos. 

Propõe-se que para as atividades de alto risco e alto valor, a equipe ajudará o TTL com um 

papel mais amplo de supervisão, incluindo identificar e concordar com medidas de 

desempenho com as quais tanto mutuários quanto Banco possam medir desempenhos. 

Conforme for apropriado, essas medidas de desempenho serão usadas para comunicar a 

gerência de quaisquer mecanismos de incentivo aceitos no contrato para motivar desempenho 

e resultados para todas as partes. 

 
63.    É uma prática comum e bem aceita para aquisições que o desempenho de 

fornecedores seja sistematicamente administrado em todos os contratos. Sob a atual 

abordagem de aquisição do Banco, cada contrato é considerado separadamente; isso significa 

que o desempenho bom ou ruim de fornecedores em um contrato não pode sempre ser levado 

em consideração ao adjudicar o próximo. Enquanto há controles apropriados agindo para o 

caso de um fornecedor cometer fraude ou corrupção, há menos oportunidades para levar 

desempenhos ruins em consideração ou para premiar bons desempenhos. A Gerência propõe 

que se examinem opções para permitir que o desempenho prévio em contratos financiados 

pelo Banco seja considerado na tomada de decisões de mutuários na adjudicação de contratos 

futuros para contratos de LPI. Inicialmente este esforço será focado em questões de segurança, 

que o Banco já monitora de perto. Tal abordagem exigirá que o Banco trabalhe com o mutuário 

para identificar critérios específicos que possam ser aplicados durante o processo de aquisição 

para avaliar o desempenho e fatores que se apliquem à tomada de decisão - isso será essencial 

para motivar bons desempenhos seguros no futuro para apoiar a eficiência do 

desenvolvimento, VfM e resultados sustentáveis. 
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64.   Para fornecer mais incentivos para o desempenho, a Gerência prevê que 

fornecedores estratégicos  serão identificados e convidados a participar em um programa 

para melhorar resultados. Tal programa envolverá a equipe de aquisição do Banco 

identificando e engajando-se com  fornecedores estratégicos para nossos mutuários em 

contratos financiados pelo Banco, geralmente os que funcionam em mercados consolidados e 

altamente específicos, tipicamente em áreas de alta tecnologia ou em áreas com alto custo de 

entrada. Esse programa daria autoridade à equipe do Banco para  engajar-se estrategicamente 

com  fornecedores essenciais para aumentar o desempenho geral através do foco em questões 

estratégicas de relevância para o Banco, seus mutuários e os fornecedores. Conforme for 

apropriado, a equipe de aquisições discutirá com outros especialistas do Banco e fornecedores 

o estabelecimento de padrões comuns para ajudar mutuários a definir termos de referência, 

exigências específicas, e assim por diante. Os riscos dessa abordagem consistem no diálogo 

mais estratégico entre o Banco e fornecedores essenciais, podendo ser entendido como um 

conflito de interesses, ou como uma vantagem desonesta; tais riscos podem ser administrados 

(e de fato são administrados de forma muito bem sucedida pela maioria das outras 

organizações e jurisdições) e exigirá outro tipo de habilidade. 

 

O Banco deveria implementar um sistema de rastreamento amplo de atividades de aquisição 

e definir medidas para melhorar o desempenho? 

 
65.       Para analisar o histórico de aquisições e estabelecer medidas de desempenho, um 

amplo sistema de rastreamento do Banco será implementado no FY15. Este sistema 

permitirá um apoio sistemático para todas as atividades de aquisição pelo Banco, com dados 

comuns sobre desempenho e identificação de quaisquer obstáculos (para o Banco ou o 

mutuário) para influenciar a definição de medidas de desempenho para uma aquisição 

eficiente. Métricas  sobre desempenho de aquisição serão incrementadas  a partir duma  

inspeção qualitativa de desempenho de mutuários e fornecedores. 

 

66.   O Banco desenvolverá um sistema de rastreamento para seus serviços de 

aquisição que possa medir o fortalecimento institucional e a garantia fiduciária. Um 

grande volume de informação na adjudicação de um contrato em particular está disponível no 

Banco Mundial; no entanto, esses dados não incluem informação sobre se o contrato foi 

executado dentro do  prazo ,  do orçamento ,  e nas condições esperadas. Medidas serão 

desenvolvidas para detalhar os fatores essenciais de desempenho pelas atividades de aquisição 

do Banco, e esses dados serão informados e usados para acelerar o desempenho como parte de 

um sistema de rastreamento (com questões de capacitação e fortalecimento institucional). 

 

As capacidades e conhecimentos da equipe de Aquisiçoes do Banco necessitam ser 

melhoradas para garantir que o Banco continue em sua posição de líder em aquisições e 

implemente os propósitos deste documento? 

 
67.      A execução deste novo Marco de Aquisições exigirá que as habilidades da equipe 

de aquisição do Banco e de seus TTL sejam aperfeiçoadas para acompanhar as melhores 

práticas modernas. Uma análise independente de habilidades da equipe de aquisição do 

Banco está sendo feita para avaliar os pontos fortes e as áreas que necessitam 
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desenvolvimento. Utilizando as descobertas feitas nessa análise de habilidades, o Banco estará 

apto a identificar o pessoal com especialidades específicas e poderá alocar a melhor equipe 

para apoiar projetos estratégicos complexos (ex., setor médico, tecnologia da informação, 

energia hidráulica, transporte, água). Para preencher o déficit de habilidades, o Banco 

implementará um programa de habilidades direcionado, primeiramente para o pessoal da 

aquisição, e depois expandindo-o para incluir os TTL. A Gerência também  prevê a expansão 

das análises de habilidades independentes para toda a equipe autorizada para garantir a 

calibração adequada de autorizações e para gerar programas de desenvolvimento de 

habilidades mais amplos. 

 
68.      Na visão da Gerência, uma mudança cultural faz-se necessária para que a reforma 

e modernização das aquisições do Banco sejam eficientes e amparem os resultados de 

desenvolvimento esperados. Os passos para melhorar as habilidades da equipe são aspectos 

essenciais para pôr essa mudança cultural em marcha.  A integração da equipe de aquisição 

com a Global Governance Practice também fornecerá uma base para a mudança cultural. A 

implementação da GGP criará um único ambiente multidisciplinar para fazer a aplicação 

devida, com uma massa crucial de pessoal (mais de 225  funcionários de aquisições) para 

tomar decisões estratégicas sobre recursos baseadas em necessidades de habilidades 

especializadas. Anteriormente, era difícil para um país ou para regiões individuais justificarem 

o recrutamento de pessoal com uma categoria específica de conhecimento, como a tecnologia 

da informação. Dentro doGGP , equipes com uma aquisição estratégica específica ou um setor 

de conhecimento especializado ou habilidades de aquisição multidisciplinares transferíveis 

serão identificados, e o trabalho apropriado será alocado para eles. Portanto haverá uma 

reserva de pessoal de aquisição com habilidades especializadas que podem ser alocadas 

conforme for necessário para os projetos mais importantes no Banco. Simultaneamente, o 

Banco continuará seu enfoque em países, o que é essencial para fornecer apoio a mutuários em 

termos de execução e capacitação local. A Gerência continua explorando questões relacionadas 

a mudanças culturais como parte de sua agenda ampla de mudanças. 
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V. PRÓXIMOS PASSOS 

 
69.      Seguindo o endossamento da CODE e da Comissão de Auditoria sobre o 

direcionamento deste documento, o Banco agora procura a opinião das contrapartes  

através de um processo de consulta formal sobre a primeira versão do documento Marco 

de Aquisições. As consultas serão feitas ao longo de um período de três meses com um 

número amplo de contrapartes externos para medir suas opiniões e reações ante as propostas 

deste documento (consulte Anexo K). 

 
70.      Após as consultas, será iniciado o trabalho na parte final da Fase II dessas 

reformas. O Marco de Aquisições será finalizado e apresentado para a aprovação da CODE e 

da Comissão de Auditoria e então para o Conselho para a aprovação final no FY15. O novo 

Marco de Aquisições será lançado no FY16 como parte da implementação da Fase III. 

 

71.      Durante o restante da Fase II, a Gerência continuará mantendo o Conselho 

informado sobre o progresso, através de relatórios informais e grupos de trabalho 

liderados por Diretores Executivos. A Gerência continuará discutindo com mutuários, 

contrapartes e parceiros de desenvolvimento, especialmente os MDBs e o Grupo de 

Internacional  de Aquisições. 



32 
 

VI. CONCLUSÕES 

 
72.      O Marco de Aquisições propõe uma visão e princípios claros para servir como 

guia. Ele reconhece duas funções para as Aquisições: capacitação dos mutuários e garantia 

fiduciária sobre o uso de recursos. Ele reafirma o compromisso do Banco de garantia 

fiduciária, mas também oferece uma abordagem equilibrada para melhorar o processo de 

aquisições que procura alcançar  consenso entre as expectativas de todas as  contrapartes. Ele 

introduz mudanças para modernizar as práticas de aquisiçoes  do Banco para ir em direção a 

uma abordagem mais arriscada, diferenciada, ao mesmo tempo em que fortalece a 

implementação e começa a monitorar o desempenho de contratos. Quando finalizado, esse 

Marco fornecerá mecanismos de políticas para efetuar a visão do Banco de que as “Aquisições 

em operações do Banco ajudam mutuários a alcançar o  melhor custo beneficio (VfM) na 

busca de um desenvolvimento sustentável.” Esse Marco de Aquisições moderno representará 

uma melhor prática internacional e refletirá a complexidade e diversidade das operações do 

Banco e das situações enfrentadas por mutuários. Ele terá uma abordagem contemporânea 

mais arriscada para aquisições, refletindo o feedback das contrapartes e as ações necessárias 

para alcançar as recomendações do GAI. 

 
73.      Neste documento, a Gerência apresentou o pacote de reformas de aquisições que, 

juntas, fornecem soluções equilibradas para levar a resultados de desenvolvimento 

positivos através de atividades operacionais de aquisições. Este documento fornece a 

primeira versão da Política de Aquisição e Procedimentos do Mutuário, com uma visão geral 

do conteúdo global das Diretivas adicionais, com o objetivo de influenciar o debate e facilitar a 

entrada no caminho proposto neste trabalho. 

 

74.      Avançando os objetivos dessa reforma, a Gerência terá  amplamente em conta os 

conselhos  das partes dentro e fora do Banco. Ela levará em conta as percepções variadas de 

todas as  contrapartes de modo que as propostas finais apresentadas posteriormente no FY15 

representem uma abordagem otimizada para a prática moderna das aquisiçoes  em qualquer 

instituição de desenvolvimento, mantendo a liderança do Banco Mundial no desenvolvimento 

das aquisições. 

 

 


