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1. INTRODUÇÃO  

1.1 O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) mantém uma relação de longo prazo 

com o Acre de 1985 a 2001, o BID tem apoiado o Estado do Acre com projetos de 

Infraestrutura, meio ambiente, manejo de recursos naturais e fortalecimento institucional 

que somaram mais de U$$ 12 Milhões (150/IC-BR, S03/OC-BR, 883/SF-BR, 1013/SF-BR, 

ATN/JF-3934-BR, ATN/JF-6980-BR). 

1.2 Em 2002, o BID apoiou o Estado do Acre com um projeto de larga escala (BR-0313), de U$$ 

132milhões, para: (i) modernizar a capacidade reguladora, administrativa e supervisora do 

poder público para assegurar o uso eficiente dos recursos naturais; (ii) aumentar a 

rentabilidade econômica das atividades florestais e agrícolas sustentáveis; e (iii) recuperar 

a infraestrutura de transporte para reduzir os custos de produção e aumentar a 

competitividade dos produtores da região. Com isso, o programa contribuiu para a 

redução em 50% do desmatamento no Acre. 

1.3 A segunda fase do PDSA se beneficia da base sólida já construída na primeira fase para 

deslanchar o setor Florestal e agroflorestal e tem como objetivo geral: “Aumentar a 

contribuição do setor florestal para o crescimento econômico e para redução da pobreza 

no Estado do Acre. ” 

1.4 O PDSA-II está estruturado em três componentes de investimento, que são: (1) Expansão 

e consolidação de áreas protegidas e florestais comunitárias para o uso sustentável; (2) 

Promoção de Cadeias de Valor Florestais e Agroflorestais Competitivas e Sustentáveis; e 

(3) Fortalecimento da gestão pública florestal e Agroflorestal. 

1.5 Nos componentes 1 e 2 estão contemplados, respectivamente, os subcomponentes 1.2, 

de Apoio ao manejo florestal comunitário, e o subcomponente 2.2, de Mecanismo de 

apoio para promover o desenvolvimento das cadeias de valor, cuja execução é o objeto 

deste Regulamento Operacional (ROP). 

2. PROPÓSITO DO REGULAMENTO OPERACIONAL 

2.1 Este Regulamento estabelece, portanto, as condições e regras que regem a execução das 

intervenções previstas nos subcomponentes 1.2 e 2.2 do Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Acre –Fase II, denominado PDSA-II. Ele define os componentes, setores 
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de intervenção, categorias de planos de gestão a serem financiados, os critérios de elegibilidade 

e de análise, o ciclo de preparação e execução dos planos, as relações entre as entidades 

participantes, as regras de financiamento e gestão dos recursos, os mecanismos de 

acompanhamento e avaliação e outros aspectos relevantes. 

3. DEFINIÇÕES 

3.1 Os Significados dos termos e siglas utilizadas neste regulamento estão apresentados a seguir: 

 Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – autarquia sob regime especial, ou 

seja, uma agencia reguladora, criada pela Lei nº 9.782 de 26/01/1999, vinculada ao 

ministério da saúde por contrato de gestão, e caracterizada pela independência 

administrativa, estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato e 

autonomia financeira. Sua finalidade é promover a proteção da saúde da população por 

intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e 

serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, processos, insumos e 

tecnologias a eles relacionados. 

 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) – serviço de educação não formal, de caráter 

continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento 

e atividades agroextrativistas, florestais e artesanais.  

 Banco Interamericano de desenvolvimento – BID: instituição multilateral de crédito 

financiadora do PDSA II. 

 Beneficiários – são as pessoas que ao corresponder às regras e mecanismos para acessar 

a Subvenção Econômica receberão os benefícios   determinados para cada 

subcomponente do programa e solicitados em seus planos de gestão, de acordo com o 

que se estabelece neste regulamento. 

 Cadeia de Valor:  A Cooperação Técnica Alemã, atual GIZ, conceitua a cadeia de valor 

como “um sistema econômico que se organiza em torno de um produto” (GTZ, 2007), 

importante para a garantia da qualidade de todo processo produtivo adicionar o máximo 

de valor aos produtos em cada um dos elos da cadeia da maneira menos dispendiosa 

possível. Uma cadeia de valor deve ser compreendida como uma rede estratégica de 
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empresas que se articula para levar um produto desde a produção primária até o 

consumidor final. Esta rede se baseia na complementaridade e especialização do 

trabalho e das funções entre seus integrantes, visando criar vantagens competitivas e 

benefícios mútuos para toda a cadeia, gerar maior valor agregado e obter uma 

distribuição mais equitativa dos custos, benefícios e riscos. 

 CEMACT – Conselho Estadual do Meio Ambiente, de Ciências e Tecnologia, uma das  

instâncias de gestão do Sistema Estadual de Meio Ambiente. 

 Comitê de Seleção: Instância de análise dos Planos de Gestão, composto por dois (2) 

representantes de organizações governamentais (Secretarias subexecutoras) e dois (2) 

representantes de organizações não governamentais escolhidos pelo CDRFS, As ONGs 

interessadas em compor um Comitê de Seleção de Planos de Gestão do PDSA II devem 

manifestar seu interesse formalmente, por meio do envio ao CDRFS de uma “Carta de 

Interesse” com argumentos que demonstrem que essa organização tem capacidade de: 

representação do público beneficiário e de avaliação dos Planos de Gestão, conforme 

definições em edital. 

 Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável (CDRFS) - de âmbito 

institucional, criado pelo decreto nº 8.423, de 11/08/2003 com as seguintes finalidades 

e competências: (i) propor políticas públicas de superação da pobreza; (ii) aprovar a 

concepção do PRONAF e programa de reforma agrária no estado; (iii) reconhecer os 

conselhos municipais vinculados e apreciar suas deliberações para as políticas do setor; 

(iv) estimular a diversificação das atividades econômicas; (v) estimular a constituição de 

conselhos municipais; e (vi) formular aprovar o Plano Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. 

 Contrato de Empréstimo: instrumento que caracteriza a operação de crédito contratada 

entre o Governo do Estado do Acre e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 Contratos: - Instrumentos firmados entre as organizações de produtores organizados e 

fornecedores do setor privado para a provisão de insumos e serviços para execução, das 

atividades previstas em propostas selecionadas, esses instrumentos devem definir, entre 

outros aspectos, o valor dos recursos envolvidos, os prazos, as suas condições de 

pagamento ou liberação e as responsabilidades específicas dos signatários quando a 
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aquisição de bens e execução de serviços. 

 Convênios:  acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência 

de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração 

pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração 

pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas 

sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização 

de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 

regime de mútua cooperação; 

 Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) -  documento que identifica os beneficiários do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, conforme a Lei 

de ATER Nº 12.188, de 11/01/2010. 

 FSC Brasil – Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, organização independente, não 

governamental, sem fins lucrativos, e que representa o Forest Stewardship Council A.C. 

(FSC) no Brasil, tendo como objetivo principal promover o manejo e a certificação 

florestal no pais. 

 Gestores de Cadeias de Valor - profissionais contratados para realizar a articulação entre 

as organizações envolvidas nas cadeias de valor florestais e agroflorestais sustentáveis, a 

serem apoiadas pelo Programa, de acordo com as regras e procedimentos descritos 

neste regulamento operacional, de forma a facilitar o alcance dos objetivos propostos. 

 GIZ – Cooperação Alemã para Desenvolvimento. 

 Governo do Estado do Acre: mutuário do empréstimo e contraparte no PDSA-II. 

 Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) -  

autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi criado pela Lei 

n° 7.735 de 22/2/1989. É o órgão responsável pela execução da Policia Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), instituída pela Lei n° 6.938 de 31/08/1981, e desenvolve diversas 

atividades para a preservação e a conservação do patrimônio natural, exercendo o 

controle e a fiscalização sobre o uso dos recursos naturais (água, flora, fauna, solo, etc.) 

também cabe a ele conceder licenças ambientais para empreendimento de sua 
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competência. 

 Instituto chico mendes de conservação da Biodiversidade (ICMBio) – autarquia federal, 

vinculadas ao MMA, integrado ao sistema Nacional do meio Ambiente (SISNAMA). Foi 

criado pela Lei no.11.516 de 28/08/2007. É responsável pela administração das Unidades 

de conservação. (UC) federais, além de fomentar e executar programas de pesquisa, 

proteção e conservação da biodiversidade em todo Brasil. O ICMBio tem também a 

função de executar as políticas de uso sustentável dos recursos naturais renováveis e de 

apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas UCs federais de uso sustentável. 

 Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) - autarquia estadual, foi criada através da lei 

nº 851, de 23 de outubro de 1986 e tem como princípio básico ser o executor da política 

ambiental do Estado, tem a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável 

com compromisso socioambiental e econômico executando a educação ambiental, o 

licenciamento, o monitoramento e a fiscalização, visando atender de forma eficiente a 

sociedade. 

 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – pessoas jurídicas (grupos 

de pessoas ou profissionais) de direito privado sem fins lucrativos criadas por iniciativa 

privada, que obtém um certificado/qualificação emitido pelo Ministério da Justiça, de 

acordo com a Lei Nº 9.790 de 23/03/1999, ao comprovar o cumprimento de certos 

requisitos, especialmente os derivados de normas de transparência administrativas. Em 

contrapartida, podem celebrar com o poder público termos de parcerias, que dão maior 

agilidade e razoabilidade na prestação de contas. 

 Organizações não governamentais (ONGs) – organizações da sociedade civil, que se 

caracterizam, como um grupo social organizado, sem fins lucrativos, constituído formal 

e autonomamente, caracterizado por ações de solidariedade no campo das políticas 

públicas e pelo legitimo exercício de pressões políticas em proveito de populações 

excluídas das condições da cidadania. Não há no direito brasileiro qualquer designação 

de ONG, juridicamente elas são associações ou fundações. 

 PDC – Programa de Desenvolvimento Comunitário; 

 Plano de Gestão: Documento com roteiro estabelecido, definido em edital, que descreve 
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o conjunto de atividades, investimentos e demais apoios solicitados para implementação 

e fortalecimento das Cadeias de Valor priorizadas, que deverá ser apresentado pelos 

potenciais beneficiários para acesso às subvenções econômicas do PDSA - II prevista 

neste regulamento. 

 Produtores não-organizados – produtores individuais, que não fazem parte de 

organizações de produtores ou que fazem parte de organizações ainda em processo de 

fortalecimento e que não se consideram aptas para acessar e gerenciar os recursos da 

subvenção econômica. 

 Produtores organizados – produtores que fazem parte de organizações como 

cooperativas e associações de produtores devidamente formalizadas, fortalecidas e 

aptas para acessar e gerenciar os recursos da subvenção econômica.  

 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) – destina-se ao 

apoio financeiro das atividades agropecuária e não agropecuária (turismo rural, produção 

artesanal, agronegócio famílias e outras prestações de serviços no meio rural, 

compatíveis com a natureza rural), exploradas mediante emprego direto da força de 

trabalho do produto rural e de sua família. 

 Recursos de Contrapartida - recursos apontados, pelos beneficiários do programa, afins 

com os objetivos dos planos de gestão, a contrapartida poderá ser financeira (R$) ou não 

financeira (mão de obra familiar, mão de obra de técnicos vinculados às instituições, 

equipamentos, infraestrutura comunitária (galpões, sede para reuniões, etc.), matéria 

prima, entre outros, e corresponderá a pelo menos 20% do valor do Plano de Gestão. 

 Rede de ATER – Organizações públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, 

previamente credenciadas, e que atendem os pré-requisitos estabelecidos pela Lei de 

ATER N° 12.188 de 11/01/2010, com corpo técnico multidisciplinar, abrangendo as áreas 

de especialidade exigidas para a atividade de provisão de assistência técnica e extensão 

rural para os agricultores familiares e extrativistas do Acre. 

 Relatório de Monitoramento de Projetos – PMR: Conhecido pela sigla em inglês para 

“Project Monitoring Report”, é um sistema gerencial para acompanhamento do 

desempenho dos projetos financiados pelo BID, que classifica o progresso na execução e 
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o alcance dos resultados e efeitos, atualizado a cada seis meses.  

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio, e dos 

Serviços Sustentáveis (SEDENS) - órgão da administração direta do Governo do Estado do 

Acre e entidade subexecutora do Programa. 

 Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (SEAPROF) - órgão da 

administração direta do Governo do Estado do Acre e entidade subexecutora do 

Programa. 

 Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) - órgão da administração direta do 

Governo do Estado do Acre e entidade subexecutora do Programa. 

 Secretaria de Estado de Planejamento. (SEPLAN) – órgão da administração direta do 

Governo do Estado do Acre e órgão executor do Programa, ao qual se vinculará a Unidade 

de Coordenação do Programa (UCP). 

 Subvenção direta – é uma modalidade da subvenção econômica, um mecanismo de 

apoio financeiro aos Planos de Gestão apresentados, aprovados e executados 

diretamente por associações e cooperativas;  

 Subvenção econômica - Subsídio financeiro para a aquisição de utensílios, equipamentos, 

materiais, infraestrutura e serviços para os beneficiários que tiverem seus planos de 

gestão aprovados para execução das atividades nestes previstas, orientados a 

desenvolver e/ou fortalecer as cadeias de valor florestais e agroflorestais aprovadas no 

âmbito do PDSA II. 

 Subvenção indireta – é uma modalidade da subvenção econômica, um mecanismo de 

apoio financeiro aos Planos de Gestão apresentados, aprovados e executados pelas 

secretarias subexecutoras do PDSA – II. 

 Termo de Compromisso: Instrumento firmado entre grupos de produtores não 

organizados e organizações governamentais e/ou não governamentais que os 

representam para acessar à subvenção econômica do PDSA – II. 

 UCP – Unidade de Coordenação do Programa – constituída pela SEPLAN, responsável 

pela gestão técnica, administrativa e financeira do Programa. 
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4. SETORES DE INTERVENÇÃO E AÇÕES FINANCIÁVEIS 

No âmbito dos subcomponentes 1.2 e 2.2, os setores de intervenção por componente e os 

gastos elegíveis para subvenção econômica, que são objeto deste Regulamento Operacional, 

estão indicados a seguir: 

4.1 RESPONSABILIDADE DA SEMA 

Componente 1 – Expansão e consolidação de áreas protegidas e florestais comunitárias para 

uso sustentável– Consiste em ações de apoio à implantação de planos de manejo florestal 

comunitários, expansão das áreas comunitárias certificadas e fortalecimento das organizações 

vinculadas ao manejo florestal comunitário. 

Subcomponente 1.2. Apoio ao manejo florestal comunitário – ações voltadas à implantação de 

planos de manejo florestais comunitários e à realização de inventário e elaboração de Plano 

Operacional Anual (POA). 

4.1.1 GASTOS ELEGÍVEIS 

 Elaboração de Planos de Manejo Florestais Comunitários de Uso Múltiplo;  

 Elaboração e acompanhamento de Planos Operacionais Anuais; 

 Inventários Florestais Diagnósticos; 

 Inventários Florestais a 100%; 

 Aquisição de equipamentos para apoio à produção florestal madeireira e não madeireira 

comunitária; 

 Aquisição de materiais, insumos e equipamentos para manejo, extração e transporte de 

 Produtos Florestais Madeireiros e Não Madeireiros; 

 Aquisição de materiais de consumo, de expediente, combustíveis e insumos; 

 Aquisição de materiais, insumos e equipamentos para armazenamento, processamento, 

beneficiamento, transporte e comercialização de Produtos Florestais Madeireiros e Não 

Madeireiros; 
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 Contratação de serviços para a implantação de infraestruturas de armazenamento, 

processamento, beneficiamento, transporte e comercialização de Produtos Florestais 

Madeireiros e Não Madeireiros; 

 Contratação de serviços de apoio técnico e administrativo; 

 Contratação de serviços de apoio operacional e logístico; 

 Bolsa de estudo. 

4.2 RESPONSABILIDADE DA SEAPROF 

Componente 2 – Promoção de Cadeias de Valor Florestais e Agroflorestais Competitivas e 

Sustentáveis: Ações destinadas à ampliação do número de produtores familiares em cadeias 

produtivas sustentáveis com viabilidade econômica, melhorando sua renda. 

Subcomponente 2.2. Mecanismo de apoio para promover o desenvolvimento das cadeias de 

valor – ações voltadas ao aumento da escala de produção. 

4.2.1 GASTOS ELEGÍVEIS 

 Implantação de plantios com espécies definidas nos diagnósticos das Cadeias de Valor, 

incluindo o preparo de área mecanizada (destoca e gradagem), aquisição de mudas e 

sementes, correção e adubação de solo, tratos culturais e fitossanitários necessários na 

condução dos plantios; 

 Aquisição de implementos agrícolas, equipamentos, materiais, insumos e utensílios para 

a implantação e manejo dos plantios, da colheita e pós-colheita; 

 Implantação e adequação da infraestrutura de armazenamento da produção de castanha 

através da construção e reforma de armazéns em comunidades florestais; 

 Implantação de técnicas que visam a melhoria na alimentação de rebanhos leiteiros, 

incluindo o preparo de área mecanizada, correção de solo e adubação;  

 Implantação de instalações para ciclo completo de suinocultura (maternidade, creche e 

unidades de engorda), com aquisição de implementos, equipamentos, materiais, 

insumos e utensílios para cada ciclo correspondente;  
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 Manejo de Seringais Nativos - Aquisição e distribuição de materiais, insumos e utensílios 

para extração e manejo de seringais nativos, abertura e manutenção de estradas vicinais 

(varadouros), infraestrutura de armazenamento e processamento da borracha;  

 Infraestrutura, materiais, insumos e equipamentos para armazenamento, 

beneficiamento e meios de transporte da borracha natural nativa;  

 Aquisição de implementos, equipamentos, materiais, insumos e utensílios necessários 

para a implantação da técnica de melhoria na alimentação de rebanhos leiteiros 

correspondente;  

 Aquisição de bens semoventes, barcos e veículos para transporte da produção;  

 Infraestrutura, materiais, insumos e equipamentos para armazenamento, pré-

beneficiamento e meios de transporte;  

 Equipamentos e estrutura para tratamento de dejetos e efluentes provenientes dos 

ciclos produtivos; 

 Contratação de serviços de consultoria para assessoria técnica, administrativa e de 

capacitação; 

 Bolsa de estudo. 

* Não são elegíveis gastos com atividades e insumos de Cadeias de Valor a i n d a  não 
aprovadas pelo CDRFS.  

5. PÚBLICO BENEFICIÁRIO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Pequenos produtores rurais e povos e comunidades tradicionais do Estado do Acre. No âmbito 

do Projeto, considerar-se-ão pequenos produtores os agricultores familiares com menos de 100 

hectares e considerar-se-ão povos e comunidades tradicionais às famílias que moram em áreas 

florestais ou perto de áreas florestais e que dependam da utilização da floresta, como por 

exemplo, seringueiros, ribeirinhos, indígenas. 

6. CRITÉRIOS GERAIS 

Todos os P l a n o s  d e  G e s t ã o  a serem apoiadas com recursos do PDSA-II deverão 

cumprir os seguintes critérios gerais: 
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6.1 O Roteiro do Plano de Gestão estará em ed ita l  para orientar as organizações 

representativas dos beneficiários e/ou seus grupos não formalizados para que 

acessem aos recursos, e deverá corresponder a uma prioridade claramente 

estabelecida dentro do PDSA-II.  

6.2 O dimensionamento do Plano de Gestão deverá corresponder à demanda efetiva 

pelo serviço, insumos, equipamentos,  infraestrutura, entre outros, e corresponder 

à alternativa técnica de menor custo; 

6.3 O Plano de Gestão deverá diagnosticar e incluir, quando identificadas como 

necessárias, atividades de desenvolvimento e fortalecimento institucional 

orientadas a melhorar a capacidade de gestão da organização proponente; 

6.4 Serão exigidas evidências da capacidade técnica e financeira do proponente 

executor ou operador do serviço para realizar adequadamente a operação e 

manutenção das atividades financiadas pelo programa. Para isso, ela deverá 

comprovar a experiência prévia na articulação de projetos comunitários, promoção 

de atividades econômicas potenciais na região que se pretende atuar, com ênfase 

na construção de arranjos produtivos ou cadeias de valor. 

6.5 Os projetos deverão ser consistentes com as políticas e estratégias setoriais aplicáveis 

do BID. 

6.6 Não são elegíveis os projetos considerados como de alto potencial de causar 

danos ambientais (categoria A), conforme definidos na Política Ambiental do 

Banco1. 

 

_____________________________ 

 

1 Os projetos do PDSA-II devem obedecer às diretrizes e salvaguardas da política ambiental do Banco (GN---
2208). Serão elegíveis unicamente os projetos que se classifiquem nas categorias B e C, segundo o 
estabelecido no literal B.3 "Screening and Classification" parágrafo 4.17 desta Política. Os projetos da 
categoria B são operações que poderiam ocasionar impactos ambientais e sociais negativos localizados e 
de curta duração, para os quais existem medidas de mitigação conhecidas. Os de Categoria C são os que 
não ocasionam impactos ambientais e sociais ou os ocasionados são mínimos. 
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7. CRITÉRIOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE GESTÃO 

CRITÉRIOS PARA PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO COM FINANCIAMENTO DO PDSA II 

TIPO DE APOIO 

 

TÉCNICOS INSTITUCIONAL / LEGAIS ECÔNOMICOS FINANCEIROS AMBIENTAIS 

COMPONENTE 1 –EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E FLORESTAIS COMUNITÁRIAS PARA USO SUSTENTÁVEL 

 
A

po
io

 
ao

 
M

an
ej

o 
Fl

or
es

ta
l C

om
un

itá
rio

 

 
Implantação de
 Planos de 
Manejo e apoio 
à produção 
florestal 
madeireira e 
não madeireira 
comunitária 
para 1000 
famílias 

 
(i) Diagnóstico
 das cadeias de 
valor realizado. 
(ii)  Aprovação pelo 

CDRFS das 
Cadeias de Valor a 
serem apoiadas, com 
base no número de 
famílias beneficiadas, 
na renda familiar 
gerada, capacidade de 
beneficiamento, 
inserção no mercado e 
na sustentabilidade 
dos resultados após o 
término deste 
financiamento 

( i )  Ata de Reunião/ 
Assembleia assinada         pelo 
representante legal, 
associações/cooperativas, 
Secretarias subexecutoras, com a 
lista de presença dos 
participantes interessados; 
(ii) Termo de compromisso 

com assinatura dos interessados, 
para grupos de produtores não 
organizados formalmente e 
representados por outras 
instituições; 
(iii) Ata de criação da 

entidade proponente 
devidamente registrada no 
Cartório civil competente; 
(iv) Comprovante de 

Inscrição e Situação Cadastral do 
CNPJ 

(v) CPF e RG dos 
representantes legais da entidade 
proponente; 

(vi) Número da declaração 
de Aptidão ao PRONAF (DAP); 

 
(vii) Apresentação do   Plano 

de Gestão conforme edital. 
 

 

 
 

(i) Valor 
Presente 
Líquido 
positivo>
0; 

 
 

(ii) Taxa 
interna de 
retorno do 
Plano de 
Gestão 
superior a 
12%. 

 
 
 
 

Avaliação   
da 
capacidade 
de aporte de 
contrapartida 
por parte 
dos 
beneficiários. 

 
 
 
 

(i) Cumprimento de 
normas legais para 
implementação e 
execução de projetos de 
manejo florestal em 
escala comunitária; 

(ii) Planejamento 
participativo do 
sistema produtivo e 
organizativo; 

(iii) Não significar a perda 
de habitats naturais 
ou interferir 
negativamente em 
Áreas de uso de 
comunidades 
indígenas ou outros 
grupos humanos em 
situação de 
vulnerabilidade 

COMPONENTE 2: PROMOÇÃO DE CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS E AGROFLORESTAIS COMPETITIVAS E SUSTENTÁVEIS 

75 

 



 

 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 d
e 

Ca
de

ia
s 

de
 V

al
or

 S
us

te
nt

áv
ei

s 
em

 z
on

as
 e

sp
ec

ia
is

 d
e 

pr
od

uç
ão

  
 
 
 
 
 

Atividades de 
consolidação 
 de 
cadeias de 

valor 
agroflorestais 

(insumos, 
equipamentos) 

os, mudas, 
infraestrutura, 

etc.) 

 
 
 

(i) Diagnóstico 
preliminar das 
cadeias realizado. 
Definição das 

cadeias a serem 
apoiadas pelo 
CDRFS, com base no 
número de famílias 
beneficiadas, na 
renda familiar 
gerada, na 
sustentabilidade dos 
resultados após o 
término deste 
financiamento 

 
i )  Ata de Reunião/ Assembleia 

assinada         pelo representante 
legal, associações/cooperativas, 
Secretarias subexecutoras, com a 
lista de presença dos 
participantes interessados; 
(ii) Termo de compromisso 

com assinatura dos 
interessados, para grupos de 
produtores não organizados 
formalmente e representados 
por outras instituições; 

(iii) Ata de criação da 
entidade proponente 
devidamente registrada no 
Cartório civil competente; 

(iv) Comprovante de 
Inscrição e Situação Cadastral 
do CNPJ; 

) CPF e RG dos 
representantes legais da entidade 
proponente; 

(vi) Número da declaração 
de Aptidão ao PRONAF (DAP); 

 
(vii) Apresentação do   Plano 

de Gestão conforme edital. 

 
 
 
 
 
 
(i) Valor 

Presente 
Líquido 
positivo>0; 
 

(ii) Taxa 
interna de 
retorno do 
Plano de 
Gestão 
superior a 
12%. 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliação   
da 
capacidade 
de aporte de 
contrapartida 
por parte 
dos 
beneficiários. 

(i) Não estar 
localizado ou afetar 
negativamente (por 
exemplo, seus recursos 
hídricos ou cobertura 
florestal) áreas de 
p r e s e r v a ç ã o  
permanente (APP) ou 
UCs de proteção 
integral, assim 
consideradas de acordo 
com a legislação; 
(ii) Não implicar novos 
desmatamentos d e  
á r e a s  com cobertura 
florestal nativa em 
relação a linha de base 
do ZEE estadual (2006); 
(iii) Não significar a 
perda de habitats 
naturais ou interferir 
negativamente em 
Áreas de uso de 
comunidades indígenas 
ou outros grupos 
humanos em situação de 
vulnerabilidade 

 

8. PLANO DE GESTÃO, PRINCIPIOS E CONTEUDO 

Para acesso aos recursos, os produtores, organizados e não organizados, deverão apresentar os Plano de Gestão, a 

serem submetidas à avaliação do Comitê de Seleção. 

Os Planos de Gestão devem representar os interesses coletivos de produtores organizados formalmente em 

cooperativas e/ou associações e por grupos de produtores não organizados. A comprovação de que os Planos de 

Gestão representam os interesses coletivos dos produtores se dará por meio da apresentação de uma Ata de 

Reunião/Assembleia assinada pelo representante legal, de associações/cooperativas, Secretarias subexecutoras, com a 

lista de presença dos participantes interessados, e no caso de grupos de produtores não organizados formalmente 

representados por organizações e secretarias subexecutoras juntar à documentação um Termo de Compromisso com a 

lista de assinatura dos interessados. 
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A elaboração do Plano de Gestão pode ser assessorada por: técnicos da Rede de ATER, cooperativas, associações, 

sindicatos, ONGs, OSCIPs. 

O Plano de Gestão se baseará, entre outros, nos seguintes princípios: 

(i) Intervenções coletivas de produtores, buscando reduzir os custos de transação para a provisão de assistência 

técnica e extensão rural; 

(ii) Intervenções que respondam às necessidades dos produtores para atendimento de demandas de mercado (de 

acordo com as cadeias produtivas agroflorestais priorizadas pelo CDRFS, conjuntamente com as ações, áreas e 

comunidades a serem apoiadas; 

(iii) Viabilidade do ponto de vista técnico, ambiental e econômico; e 

(iv) Implantação baseada em metas verificáveis e mensuráveis no tempo. 

8.1 O Plano de Gestão deve incluir: 

(i) INFORMAÇÕES BÁSICAS: uma folha de rosto contendo: nome do plano de gestão, número de famílias envolvidas, 

área e produção previstas, localização do empreendimento, valores do plano de gestão entre concedente e 

proponente, nome e endereço da organização proponente e CNPJ, nome, endereço e telefone dos responsáveis. 

(ii) RESUMO DO PLANO DE GESTÃO: breve contextualização sobre a proposta do plano de gestão, seus beneficiários 

e sobre a organização.  

(iii) OBJETIVOS, METAS: objetivos e metas do plano de gestão para alcance dos resultados pelas famílias produtoras e 

organizações proponentes.  

(iv) INDICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS: indicação dos investimentos que irão contribuir para promover a implantação 

e/ou o fortalecimento da cadeia de valor, descrevendo como se darão as atividades (de gestão e técnicas) 

propostas, a importância, seus responsáveis, entre outros. 

(v) NÚMERO DE FAMILIAS E MERCADO ALVO: estimativa do número de famílias a serem beneficiadas e justificativas, 

indicando a experiência prévia da entidade representativa dos beneficiários que está apresentando o Plano de 

Gestão; e, mercado-alvo para comercialização do produto final a ser ofertado.  

(vi) PROVISÃO DE ATER: previsão de serviços necessários para o acompanhamento da implementação das atividades 

e seus responsáveis (exemplos: técnica, capacitação e gestão). 

(vii) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: Cronograma de execução das atividades propostas; e, Orçamento com a 

relação dos insumos, serviços, equipamentos, entre outros, contendo a descrição, unidade, quantidade, preço 
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unitário e total do que será solicitado de apoio e da contrapartida dos produtores e/ou suas organizações, 

equivalente a, pelo menos, 20% do valor solicitado. Essa contrapartida pode ser financeira e/ou bens ou serviços 

contemplados no Plano de Gestão, desde que financeiramente mensuráveis (exemplo: apoio logístico, 

infraestrutura, mão-de-obra, matéria prima, madeira, etc.).  

(viii) VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA: apresentar os cálculos da receita, custos, fluxo de caixa e os índices 

econômicos: Valor Presente Líquido positivo>0; e, Taxa Interna de retorno do Plano de Gestão superior a 12% da 

atividade produtiva proposta no plano de gestão, e a previsão de renda das famílias participantes.  Comprovando 

a viabilidade econômico-financeira e a sustentabilidade da proposta.  

(ix) PARCEIROS: relacionar os parceiros e seus papéis no Plano de Gestão.  

(x) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: confecção de uma matriz de monitoramento contendo os indicadores meios e 

período de verificação para avaliar o alcance dos resultados gerados pela proposta.  

8.2 Critérios de elegibilidade dos Planos de Gestão 

Premissas: 

Nenhuma família produtora, poderá receber apoios acima de U$S 10.000,00 (quinze mil dólares) da Subvenção 

Econômica do PDSA II.  

Os subsídios corresponderão a 80%, ou menos, dos custos do plano de gestão, havendo o aporte de no mínimo 20% de 

contrapartida. Os recursos de contrapartida poderão ser financeiros ou não financeiros e serão apresentados 

conforme especificado no Plano de Gestão. O valor e/ou percentual poderão ser alterados mediante acordo entre 

o Banco e o Mutuário neste Regulamento. 

Os apoios se darão através de subvenções econômicas aos produtores. Para tal propósito, os potenciais beneficiários 

deverão elaborar o Plano de Gestão que será submetido a processos de seleção por Editais de apoio à consolidação 

de cadeias de valor florestais e agroflorestais e financiadas por subvenções econômicas destinadas para a execução das 

atividades. 

Os critérios de elegibilidade dos Planos de Gestão serão: 

(i) Coletividade – serão aceitos apenas Planos de Gestão apresentados por grupos de produtores, seja a partir de 

organizações formalmente constituídas como cooperativas e associações, seja por grupos de produtores não 
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organizados formalmente representados por organizações e secretarias subexecutoras. Cada Plano de Gestão 

deverá representar pelo menos 10 (dez) produtores; 

(ii) Para os produtores florestais, estes deverão ter área de floresta apta e potencial para implantação de planos de 

manejo; 

(iii)  Para o Manejo Florestal Comunitário, serão priorizados sistemas que prevejam exploração de áreas contínuas de 

floresta, reunindo grupos de famílias para viabilizar atividades produtivas que garantam a sustentabilidade da 

atividade; 

(iv)  Qualificação dos produtores – é necessário relacionar os números das DAP (Documento de Aptidão ao PRONAF) 

dos produtores beneficiários do Plano de Gestão; 

(v) Qualificação da representação coletiva dos produtores – a organização representativa dos produtores deverá 

comprovar a experiência prévia na articulação de projetos comunitários, promoção de atividades econômicas 

potenciais na região que se pretende atuar, com ênfase na construção de arranjos produtivos ou cadeias de 

valor. 

(vi)  Os Planos de Gestão devem apresentar viabilidade técnica, econômica e sustentabilidade após o término do 

projeto do arranjo produtivo a implantar; 

(vii) Desenvolvimento e/ou fortalecimento das cadeias de valor – os Planos de Gestão devem oferecer alternativas 

de soluções para os problemas/gargalos identificados nos diagnósticos das cadeias de valor realizadas 

previamente e apresentados no CDRFS; e 

(viii) Não serão priorizados Planos de Gestão individuais, devido ao alto custo de implantação da infraestrutura anual 

de produção; 

(ix) Estes critérios serão excludentes. 

8.3 A pertinência técnica analisará se o Plano de Gestão está adequado às atividades promovidas pelo PDSA-  II previstas 

em cada Edital. Este critério será excludente 

8.4 A avaliação de qualidade técnica permitirá ranquear os Planos de Gestão apresentados nas propostas relativas 

ao edital, considerando: 

(i) A análise da proposta técnica para a cadeia de valor a ser desenvolvida e/ou fortalecida, considerando os gastos 

elegíveis descritos em edital (sua adequação aos objetivos e finalidades propostos e capacidade de gestão da 

organização/grupo proponente); 
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(ii) Avaliação dos custos propostos (a partir dos preços praticados no mercado local/regional e da pertinência do 

investimento frente aos objetivos e finalidades propostos); 

(iii) Modelo de gestão, considerando as responsabilidades de cada um dos integrantes do Plano de Gestão 

(organização representativa, produtores e parceiros) e Regras de Uso e Manutenção quando houver uso comum 

de bens ou infraestrutura; 

(iv) Benefícios do Plano de Gestão, identificando efeitos diretos e indiretos de sua implantação; e 

(v) Análise de aspectos ambientais. 

*Os Planos de Gestão deverão estar de acordo com a Resolução Conjunta CEMACT/CFE Nº 003, de 2008 e suas 

atualizações, normas do Instituto de Meio Ambiente do Estado do Acre (IMAC) e demais legislação vigente. 

8.5. Pesos na avaliação – os critérios com peso 2 no processo de avaliação serão: (1) número de famílias beneficiadas, 

(2) renda familiar gerada pelo plano de gestão proposto, (3) sustentabilidade dos resultados após o término deste 

financiamento. Os critérios com peso 1 serão: (4) Clareza na definição dos objetivos e na metodologia da proposta, 

(5) Relação entre o número de famílias beneficiadas e o valor solicitado, (6) Integração com políticas públicas e (7) 

Questões de gênero e juventude. A Escala de Notas será de 1 a 4 (onde a nota 1 indica baixo atendimento e a nota 4, 

alto atendimento) 

8.6 Não serão elegíveis os planos de gestão que: 

(i) Afetem negativamente ou se localizem em áreas de preservação permanente (APP), assim consideradas de acordo 

com a legislação, ou em UC de proteção integral; 

(ii) Signifiquem a perda de habitats naturais ou interfiram negativamente em áreas de uso de comunidades indígenas 

ou outros grupos humanos em situação de vulnerabilidade; 

(iii) Causem qualquer tipo de dano a espécies da flora ou da fauna consideradas pela legislação como ameaçadas 

ou em perigo de extinção; 

(iv) Exijam necessariamente o uso de produtos que afetem a saúde pública; 

(v) Impliquem desmatamento ou o uso não sustentável de áreas cobertas por florestas naturais em relação à linha de 

base do ZEE estadual (2006); 

(vi) Efetivamente provoquem a poluição dos corpos d'água. 
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São condições de emprego de agrotóxicos durante a execução dos projetos de plantio agroflorestal: 

I - manuseio, armazenagem e eliminação das embalagens e resíduos do uso de agrotóxicos serão realizados segundo 

a legislação estadual pertinente, a Lei 7.802 (11/07/1989) e seus regulamentos, principalmente as “Diretrizes e 

orientações referentes à autorização de registros, renovação de registro e extensão de uso de produtos agrotóxicos 

e afins --- nº 1 (9/12/1991)”, ratificada pela Portaria da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

nº 03 (16/01/1992); 

II --- Não poderão ser empregados agroquímicos de Classe I --- Produtos Extremamente Tóxicos e de Classe II Produtos 

Altamente Tóxicos, que equivalem respectivamente às categorias Ia e IB das normas da Organização Mundial da Saúde 

(OMS); 

III --- O uso dos agroquímicos de Classe III --- Produtos Medianamente Tóxicos e Classe IV --- Produtos Pouco Tóxicos 

deverá ser de modo a assegurar a proteção do meio ambiente e garantir a saúde e a segurança alimentar dos agricultores 

e dos consumidores. 

9. CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTAL SUSTENTÁVEL (CDRFS) 

O CDRFS será responsável por analisar os diagnósticos e priorizar as cadeias de valor florestais e agroflorestais 

sustentáveis a serem apoiadas pelo PDSA II, nos subcomponentes 1.2 e 2.2. 

10. COMITÊ DE SELEÇÃO 

Os Planos de Gestão serão analisados por um comitê de seleção composto por dois (2) representantes de órgãos 

governamentais (Secretarias subexecutoras) e dois (2) representantes de organizações não governamentais com 

legitimidade perante o público beneficiário, definidos pelo CDRFS. 

O principal critério para a elegibilidade das ONGs participantes dos comitês de seleção é ser membro do Conselho de 

Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável (CDRFS). 

A participação nos comitês de seleção de Planos de Gestão é uma atividade não remunerada pelo PDSA-II. 
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As ONGs participantes de um comitê de seleção não poderão assessorar a elaboração dos Planos de Gestão ou 

serem contratadas para prestar serviços aos beneficiários no período correspondente ao edital a que o comitê de 

seleção está vinculado. 

As ONGs interessadas em compor os comitês de seleção de Planos de Gestão do PDSA-II devem manifestar seu 

interesse formalmente, por meio do envio ao CDRFS de uma “Carta de Interesse” com argumentos que demonstrem 

que essa organização tem capacidade de representação do público beneficiário e de avaliação dos Planos de Gestão. 

A cada comitê de seleção duas ONGs serão convidadas pelo CDRFS a participar do processo a partir do lançamento 

do edital. 

A garantia de participação de duas ONGs por comitê de seleção é uma condição contratual anterior à execução dos 

Componentes. 

11. GESTORES DE CADEIA 

A articulação das organizações que compõem as cadeias de valor florestais e agroflorestais e a gestão desses grupos 

de organizações serão de responsabilidade dos “Gestores de Cadeias”, cujas funções serão: 

a) Elaborar e/ou atualizar diagnósticos d a s  p o t e n c i a l i d a d e s  e  dos e n t r a v e s  das cadeias de 

valor florestais e agroflorestais e participar dos planejamentos anuais para análise do Conselho Estadual 

de Desenvolvimento Rural e Florestal Sustentável (CDRFS); 

b) Elaborar e apoiar a  e l a b o r a ç ã o  dos Planos de Gestão das cadeias de valor florestais e 

agroflorestais; 

c) Acompanhar a formalização de documentos e instrumentos referentes à gestão dos processos 

administrativos e financeiros da Secretaria subexecutora relativos aos planos de gestão aprovados;      

d) Prestar assessoria técnica às famílias beneficiárias relacionadas aos Planos de Gestão, em conjunto com o 

corpo técnicos das Secretarias;  

e) Realizar o monitoramento da execução das atividades previstas nos Planos de Gestão. 

11.1  Os Gestores de Cadeias devem atender ao perfil mínimo determinado a seguir: 

a) Serem capacitados e terem experiência com metodologias participativas para condução de workshops e 

de fomento de cadeias de valor; 
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b) Terem experiência na articulação de grupos de produtores/extrativistas e  com outros elos das cadeias 
de valor (beneficiamento, comercialização, etc.), incluindo também as organizações de apoio e 
reguladoras; 

c) Terem conhecimento e experiência com cadeias de valor florestais e agroflorestais. 

11.2 A inserção dos gestores de cadeia de valor poderá ser: 

a) Via Contratação de consultores; e/ou 

b) Profissional do Corpo técnico do Governo do Acre, desde que o Currículo apresentado tenha a 

não objeção do BID. 

12. ETAPAS DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E SELEÇÃO DOS PLANOS DE GESTÃO, E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 

a) Planejamento anual do Programa para definição das ações, áreas prioritárias e comunidades interessadas nas 

cadeias de valor florestal e agroflorestal, com base na avaliação do potencial técnico, econômico e comprovação 

de demanda, construído com participação dos grupos que atuam nestas cadeias: liderança comunitárias, técnicos e 

representantes do governo do Estado, contribuição de representantes das organizações de base, empresas e ONGs; 

b) Elaboração de Diagnósticos das cadeias de valor florestais e agroflorestais através da coleta de informações 

primárias e secundárias (PDC’s, ZEE, PPA, etc.), realizados pelos técnicos especializados (consultores e/ou profissionais 

do Governo do Estado) com as organizações que compõem as referidas cadeias para identificação das oportunidades, 

dos problemas prioritários e avaliação do potencial técnico, econômico e comprovação de demanda; 

c) Apresentação dos diagnósticos das cadeias de valor para análise e aprovação do CDRFS; 

d) Aprovação das cadeias de valor florestais e agroflorestais pelo CDRFS; 

e) Solicitação de Não Objeção, ao BID, do Diagnóstico aprovado pelo CDRFS; 

f) Execução, pela UCP, das atividades necessárias para o lançamento de Editais de apoio à consolidação de cadeias 

de valor florestais e agroflorestais que foram aprovadas no CDRFS, baseados em Termos de Referência previamente 

definidos pelas s e c r e t a r i a s  subexecutoras, especificando as cadeias de valor a apoiar, valor destinado à 

subvenção, gastos elegíveis, entre outros critérios e  re g r a s  q u e  r e g e m  a  s u b v e n ç ã o  e c o n ô m i c a  para que as 

organizações de produtores apresentem seus Planos de Gestão;  

g) Apoio da Rede de ATER na divulgação dos Editais e na elaboração dos planos de gestão; 

h) Análise e seleção dos Planos de Gestão pelo Comitê de Seleção; 
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i) Solicitação de Não Objeção, ao BID, dos Planos de Gestão aprovados pelo Comitê de Seleção; 

j) Celebração dos C o n v ê n i o s  entre c a d a  u m a  d a s  organizações de produtores organizados que tiveram seus 

planos de gestão aprovados e as Secretarias subexecutoras, para r e c e b e r e m  o s  recursos financeiros para as 

aquisições dos utensílios, equipamentos, materiais, infraestrutura e serviços previstos para plena execução das 

atividades; 

k)  Repasse das subvenções: 

 Subvenção Econômica, modalidade Direta (Grupos formais): aporte de recursos direto às 

organizações (associações e/ou Cooperativas de produtores) que irão adquirir e de acordo com o 

cronograma previamente definido e conforme o alcance dos resultados previstos;  

 Subvenção Econômica, modalidade Indireta (Grupos informais):  As aquisições dos itens são 

realizadas pelas Secretarias Subexecutoras, que atenderão e farão o repasse dos insumos aos 

beneficiários dos Planos de Gestão selecionados, de acordo com o cronograma previamente 

definido e conforme o alcance dos resultados previstos. 

l) Realização periódica de Auditorias de Resultados para a verificação da execução dos Planos de Gestão, baseadas 

em visitas e relatórios de atividades. Todos os Planos de Gestão estarão sujeitos à auditoria técnica dos 

resultados pactuados. Serão também realizadas auditorias financeiras para verificação dos gastos realizados e 

os procedimentos administrativos. Em cada convênio deverá constar e m  uma cláusula informando os 

beneficiários da necessidade de manter arquivados todos os comprovantes de gastos, para a comprovação 

quando da auditoria financeira; 

m) Liberação dos recursos periódicos, pela UCP, às S e c r e t a r i a s  subexecutoras, mediante o cumprimento das 

metas previstas e estas liberarão para as organizações de produtores. 
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Para a subvenção indireta a Secretaria subexecutora adquiri os insumos e os repassa às famílias   
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13. FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

13.1 Subvenção Direta 

A liberação dos recursos dos Planos de Gestão aprovados se dará de acordo com o plano 

financeiro elaborado para execução em até 90 dias. Comprovado a execução de no mínimo 

70% (setenta por cento) do recurso recebidos, o beneficiário estará apto a receber a parcela 

subsequente, mediante a apresentação de um novo Plano financeiro. 

Caso não seja alcançado os 70% de execução no prazo de até 90 dias, o beneficiário terá que 

devolver os recursos não utilizados e apresentar uma prestação de contas com o montante 

executado.  

O valor da devolução dos recursos deverá ser atualizado monetariamente desde a data do 

recebimento acrescido de juros legais. 

13.2 Subvenção Indireta 

Já na subvenção indireta o pagamento será realizado mediante medição e/ou recebimento 

dos insumos/produtos, acompanhado dos documentos comprobatórios. Esta documentação 

é enviada para UCP/SEPLAN juntamente com o pedido de liberação financeira, este pedido é 

encaminhado para a Secretaria da Fazenda que transfere o crédito para a Secretaria 

subexecutora e esta realiza o pagamento anteriormente solicitado. 

13.3 Comprovação dos gastos: 

A Prestação de contas se dará com a apresentação da seguinte documentação:  

 Relatório físico-financeiro (subvenção direta); 

 Relação de pagamentos; 

 Relação de bens; 

 Extrato bancário (subvenção direta); 

 Comprovante: nota fiscal, fatura e outros; 

 Parecer técnico. 

Obs: Conforme descrito na Instrução Normativa STN/IN 01/97 
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14. FORMAS DE AQUISIÇÕES DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA – MÉTODO COMPARAÇÃO DE PREÇOS 

14.1. AQUISIÇÃO NA MODALIDADE DIRETA (Cooperativas, Associações e outros) 

1° Passo: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (descrição do objeto), quantidade, prazo e local de entrega. 

Considerando que as Cooperativas/Associações compram como se particular fossem, estas, 
poderão realizar especificações direcionadas ao objeto pretendido. O valor referencial para as 
aquisições é o valor informado na linha do Plano de Gestão. 

Ex: compra de roçadeira da marca Stihl ou equivalente, compra de veículo utilitário 
marca Toyota/Hilux ou equivalente. 

No caso de haver somente um fornecedor (serviço, insumo ou bem), que atenda a determinada 
especificidade, no local onde será executado o plano de gestão, deverá ser elaborado uma 
justificativa simples e realizar a aquisição. 

Ex: Manutenção de maquinário, combustível em porto/posto fluvial e aquisição de 
balsa. 

 

2° Passo: Solicitação de 3 cotações de preço (compatível com a descrição do objeto). 

As propostas serão consideradas válidas se atender as especificações técnicas.  

Ex: Aquisição de veículo utilitário: se for apresentado uma cotação de veículo de 
passeio, rejeita-se a cotação incompatível e solicita outra.  

Não será exigida em nenhum momento a avaliação da habilitação fiscal da empresa. 

 

3° Passo: Adjudicação do objeto - Realizar um relatório simplificado da escolha da cotação da 
vencedora. 

14.2. AQUISIÇÃO NA MODALIDADE INDIRETA (Secretarias) 

1° Passo: Após não objeção do Plano de Gestão pelo BID 

Mecanismo de aquisição – Secretaria Adjunta de Compras e Licitações-SELIC/Secretarias: 

i. Especificação Técnica (descrição do objeto), quantidade, prazo, valor estimado e local de 
entrega e a recomendação para apresentação das condições de habilitação jurídica e 
fiscal da empresa – no momento da contratação; 
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ii. Valores referenciais, serão aqueles informados no Plano de Gestão aprovado pelo Banco, 
assim, não será necessário o envio das cotações prévias. 

Obs: Os valores informados serão extraídos do Plano de Gestão e validados pelo gestor. 

2° Passo: Solicitação de pelo menos 3 cotações de preço pela SELIC (compatível com a descrição 
do objeto). 

As cotações serão consideradas válidas se cumprirem com as especificações técnicas.  

Será concedido às empresas, prazo de 48 horas para apresentação das cotações. 

Serão admitidas cotações encaminhadas por meio físico (impressa) ou eletrônico (e-
mail); 

3° Passo: Adjudicação do objeto – SELIC encaminhará o processo para às Secretarias, estas, 
realizarão a adjudicação através de um relatório simplificado da escolha da cotação da vencedora. 

No momento da contratação será solicitado da empresa vencedora a comprovação da 
regularidade fiscal e jurídica. 

Caso a empresa vencedora não comprove a regularidade fiscal e/ou jurídica, será 
convocada pela Secretaria a empresa segunda colocada, ou, até que uma das 
subsequentes atendam às exigências. 

SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL  

1° Passo: Elaboração do TDR pelas Cooperativas e Associações 

Contendo: Detalhamento das Atividades; perfil do profissional; prazo de execução; 
critérios de avaliação; quantidade e valor dos produtos.  

Indicação dos profissionais a serem convidados (no mínimo 3CVs); 

2° Passo: Solicitação de 3 CVs (compatível com a descrição do objeto). 

Os currículos serão considerados válidos se houver similaridade com o perfil profissional 
exigido. 

Serão admitidos CVs encaminhados por meio físico (impressa) ou eletrônico (e-mail); 

 

3° Passo: Adjudicação do objeto – Relatório simplificado da escolha do currículo melhor 
qualificado. 
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No momento da contratação será solicitado do profissional melhor qualificado a 
comprovação das experiências apresentadas no CV. 

Caso o profissional melhor qualificado não comprove as experiências, a Associação ou 
Cooperativa providenciará um novo CV para preceder a nova comparação. 

15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Os mecanismos de monitoramento e avaliação dos subcomponentes regidos por este 

Regulamento Operacional permitirão a análise dos seguintes aspectos: 

(i) o avanço das metas estabelecidas e os resultados alcançados, por subcomponente, 

incluindo seus indicadores de produto e de impacto,  fatores que afetaram a execução 

e outros relevantes; e 

(ii) o desempenho do executor e das entidades  envolvidas  na  execução  dos  

subcomponentes,  em função das respectivas metas, estabelecidas na Matriz de 

Resultados do Programa. 

As avaliações serão programadas periodicamente, antes de cada desembolso, a partir do 

segundo desembolso, sendo duas obrigatórias: uma aproximadamente na metade do 

período de execução (a ser determinado em cada caso) e outra ao final do período de 

execução do programa. A elaboração destas avaliações será baseada em sistemas de 

informações próprios do Estado e em pesquisas junto aos beneficiários, realizadas por 

entidades independentes. Os custos incorridos na contratação de estudos de avaliação, 

realização de pesquisas com beneficiários e operação de sistemas de avaliação poderão ser 

incluídos nos custos do Programa. 

16. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO 

As atividades de difusão das intervenções serão realizadas pelas Secretarias subexecutoras 

e pela UCP. Antes de realizar os editais para a convocação dos produtores para a 

apresentação das propostas contendo os Planos de Gestão, serão realizadas reuniões de 

capacitação e difusão. Serão convidadas organizações locais e potenciais beneficiários.  

Após a aprovação do Plano de Gestão haverá capacitações em aquisições e contratações e 

prestação de contas para responsáveis e representantes das associações e cooperativas 

proponentes, serão realizadas pelas Secretarias subexecutoras e pela UCP.  
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17. EXCLUSÃO E REVISÃO 

Nenhum organismo do Estado, centralizado ou descentralizado, como entes autárquicos 

ou sociedades com participação estatal, poderá ser beneficiário direto da subvenção.  Esses 

organismos somente poderão ser contratados como assessores técnicos pelas 

associações e/ou cooperativas e executores indiretos no caso das subvenção destinadas a 

grupo de produtores não formalizados. 

Transcorridos dezoito (18) meses desde a entrada em vigência efetiva do Programa, o 

Banco, os  o r g a n ism os  executor e subexecutores avaliarão o funcionamento dos 

mecanismos de apoio à execução dos Planos de Gestão e de articulação das cadeias 

produtivas sustentáveis, para considerar eventuais alterações ao presente Regulamento. 

As avaliações devem considerar: 

(i) O avanço no alcance dos resultados acordados com a UCP e o BID; 

(ii) A efetividade do mecanismo de seleção dos Planos de Gestão; 

(iii) O número e a qualidade das propostas e  dos planos de gestão em execução; 

(iv) A evolução da demanda; e 

(v) O avanço da institucionalização do sistema de monitoramento, avaliação e 

capacitação dos produtores não organizados. 

As avaliações indicadas serão realizadas pela auditoria externa contratada pela SEPLAN, 

conforme termos de referência aprovados previamente pelo BID, de acordo com os 

procedimentos das Políticas do Banco para a contratação de serviços de auditoria externa 

independente e serão financiadas com recursos do empréstimo. 

18. PENALIDADES, SUSPENSÃO, CANCELAMENTO DO APOIO AO PLANO DE GESTAO  

As penalidades estarão previstas no ed i ta l  de chamada púb l ica  e/ou no convênio 

firmado entre a Secretaria subexecutora e a organização de produtores. Em caso de não 

cumprimento de qualquer dos termos prev is tos  no ed i ta l  e/ou no  convênio, a UCP e a 

Secretaria Subexecutora procederá à suspensão do  apo i o  financeiro ao Plano de Gestão 

do grupo de produtores, independentemente da avaliação dos desempenhos individuais de 

seus membros.  
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19. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE ADITIVO DE VALOR, REMANEJAMENTO DE RECURSOS E 
DEMAIS ALTERAÇÕES NOS CONVÊNIOS E/OU PLANOS DE GESTÃO 

PREMISSA: O Comitê de Seleção fica responsável somente pela análise e seleção dos planos 

de gestão, qualquer mudança após a aprovação será responsabilidade das secretarias 

subexecutoras.  

Critérios para aprovação das solicitações de alterações dos Planos de Gestão, serão atendidas 

desde que:  

a) esteja de acordo ao objeto do Plano de Gestão e/ou complementá-lo tecnicamente 

conforme as cadeias de valor aprovadas no PDSA II; 

b) não ocorra alteração do objeto do Convênio e/ou do Plano de Gestão; e 

c) seja tecnicamente justificável. 

 As secretarias subexecutoras serão responsáveis por atender ou não as solicitações 

de remanejamento e alterações nos Planos de Gestão. Não requer envio ao Banco 

para análise prévia. 

PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DO ADITIVO DE VALOR: 

• Até 20% do valor do plano de gestão as secretarias subexecutoras concede; 
• A partir de 20,01% será enviado ao Banco para análise e avaliação da solicitação de 

aditivo; 

20. ANEXOS  

Anexo II. 1 – Roteiro do Plano de Gestão 
Anexo II. 2 – Modelo de Termos de Compromisso 
Anexo II. 3 – Normas do IMAC 
Anexo II. 4 -  Elegibilidade das ONGs participantes do comitê de seleção de Planos de Gestão 
Anexo II. 5 – Roteiro para o monitoramento das atividades previstas nos Planos de Gestão 
Anexo II. 6 – Modelo de Edital 
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Anexo II.1 – Roteiro do Plano de Gestão 
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Anexo II. 2 – Modelo de Termos de Compromisso 
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Anexo II. 3 – Normas do IMAC 
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Anexo II. 4 - Elegibilidade das ONGs participantes do comitê de seleção de 
Planos de Gestão 
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Anexo II. 5 – Roteiro para o monitoramento das atividades previstas nos 
Planos de Gestão 
 

 

133 

 



 

Anexo II. 6 – Modelo de Edital 
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ANEXO III: REGULAMENTO OPERACIONAL DA SUBVENÇÃO PARA COMPRA 
DE ALIMENTOS NOS PLANOS DE GESTÃO PARA DOAÇÃO SIMULTÂNEA - 
SUBCOMPONENTE 2.2 
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1. DEFINIÇÕES 

 

 Programa de Aquisição de Alimentos – PAA – estratégia impulsionada pelo governo 

federal para assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com 

dificuldades de acesso aos alimentos. É uma das políticas públicas essenciais para o 

processo de inclusão socioprodutiva, utilizada como referência na construção da 

proposta da Subvenção de Compra de Alimentos, constante neste Roteiro; 

 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE – é um programa de assistência 

financeira suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição diária aos alunos 

beneficiários. Prevê que do total de recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Escolar (Fnde), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – Pnae, no mínimo 30% devam ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 

a partir da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações 

(associações e cooperativas), utilizada como referência na construção da proposta da 

Subvenção de Compra de Alimentos, constante neste Roteiro; 

 Compra com Doação Simultânea – compra dos alimentos produzidos exclusivamente 

pelas famílias beneficiárias do PDSA Fase II e doação às entidades da rede 

socioassistencial, aos equipamentos públicos, rede pública e filantrópica. Termo utilizado 

no Roteiro Operativo do PAA, sendo referência na construção da proposta da Subvenção 

de Compra de Alimentos, constante neste Roteiro; 

 Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA) – órgão da administração direta 

do Governo do Estado do Acre e entidade subexecutora do Programa, que anteriormente 

era denominada SEAPROF. 

 Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres 

(SEASDHM) – órgão da administração direta do Governo do Estado do Acre, responsável 

pela política e diretrizes das ações na rede socioassistencial no Estado, parceira da SEPA 

na execução da iniciativa; 

 Instituições socioassistenciais - instituições sociais e de acolhimento que serão 

beneficiadas com os alimentos adquiridos pelo Programa; 

 Pessoas em Vulnerabilidade Social – grupo de pessoas e famílias que estejam em situação 

de vulnerabilidade social e/ou dificuldades econômicas por falta de renda, perda de 

empregos e mendicância 
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 Coronavírus Disease 2019 (COVID-19) - doença infeciosa causada pelo Coronavírus da 

síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2) que causou pandemia em 2020; 

2. SETORES DE INTERVENÇÃO E AÇÕES FINANCIÁVEIS 

4.2 RESPONSABILIDADES DAS ENTIDADES PARTÍCIPES 

Componente 2 – Promoção de Cadeias de Valor Florestais e Agroflorestais Competitivas e 

Sustentáveis: Ações destinadas à ampliação do número de produtores familiares em cadeias 

produtivas sustentáveis com viabilidade econômica, melhorando sua renda. 

Subcomponente 2.2. Mecanismo de apoio para promover o desenvolvimento das cadeias de 

valor – ações voltadas ao aumento da escala de produção. 

 A SEPA será responsável pela execução técnica e financeira da Subvenção de Compra de 

Alimentos, cabendo a ela: 

a. Coordenar, administrar e supervisionar a execução da Ação de Compras de 

Alimentos, com base no Roteiro Operativo do Programa - ROP, por meio da Unidade de 

Coordenação do Programa – UCP, que se vincula diretamente ao Gabinete do Secretário 

de Estado de Produção e Agronegócio; 

b. Conduzir o diálogo com a Unidade de Coordenação Geral do Programa pela 

SEPLAG sobre a execução das ações financiadas pelo Programa;  

c. Apontar indicadores para mensuração de metas, quanto as ações de Compras de 

Alimentos a serem executadas através dos partícipes (Cooperativas e Associações de 

Beneficiários do PDSA II), de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo BID; 

d. Orientar e sugerir procedimentos para o controle e registro das informações, que 

deverão ser consolidadas, para fins de prestação de contas, em conformidade com as 

diretrizes estabelecidas no ROP; 

e. Prestar apoio no que concerne a orientação para as aquisições previstas no ROP, 

para a satisfação das metas e projetos instituídos nos Programas in comento, voltada 

para a ação de Compras de Alimentos; 

f. Solicitar Relatório Analítico de acompanhamento sobre as atividades realizadas, 

conforme atribuições e responsabilidades estabelecidas no ROP, para fins de 

comprovação junto à UCP/SEPLAG; 
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g. Aprovar, após análise, os relatórios que remetem a entrega dos alimentos, por 

parte das Associações e Cooperativas, para fins de Prestação de Contas junto a 

UCP/SEPLAG; 

h. Notificar os partícipes (Associações e Cooperativas Beneficiarias do PDSA), por 

escrito, pelo inadimplemento total ou parcial do objeto, para que sejam adotadas as 

medidas saneadoras necessárias; 

i. Garantir as liberações financeiras, em plena conformidade com a comprovação 

dos pedidos, devidamente positivadas junto ao ROP, mediante apresentação dessas 

comprovações pelas Associações e Cooperativas; e 

j. Executar todos os atos administrativos inerentes à ação, conforme estabelecido 

no Roteiro Operativo do Programa – ROP; 

 A SEASDHM será parceira no que tange as suas atribuições envolvendo a rede 

socioassistencial, cabendo a ela: 

a. Selecionar as entidades donatárias das compras dos alimentos na rede 

socioassistencial do Estado; 

b. Garantir o apoio técnico necessário para atender aos requisitos inerentes à 

necessidade da rede socioassistencial, por meio da disponibilização de profissionais da 

área de assistência social, nutrição e outros profissionais que sejam necessários; 

c. Identificar e mobilizar rede de parceiros institucionais nos municípios, garantindo 

a facilitação do fluxo de recebimento e entrega dos alimentos conforme planejamento 

prévio com a SEPA; 

d. Planejar e definir em tempo hábil os locais das entregas dos alimentos, 

garantindo que esteja em condições de recebimento e armazenamento dos alimentos; 

e. Orientar e treinar a rede de parceiros institucionais, juntamente com a SEPA, 

garantindo o melhor cumprimento das etapas de recebimento e entrega dos alimentos; 

f. Registrar as atividades de entrega dos alimentos junto aos donatários 

assegurando as orientações definidas pela SEPA; 

2.2.1 GASTOS ELEGÍVEIS 

 Aquisição, por meio de compra comunitária, de alimentos oriundos dos plantios e 

produção das famílias beneficiárias do PDSA que atendam aos critérios de qualidade e 

segurança alimentar destinados ao consumo humano; 
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 Combustível para utilização nos veículos que farão transporte dos alimentos, conforme 

estimativa prevista no PA; 

 Diárias para deslocamento dos servidores da Sede da SEPA e/ou dos escritórios Regionais 

para a fase de monitoramento, treinamento e mobilização nos municípios-alvo da 

compra de alimentos conforme a necessidade para a execução da iniciativa; 

 Material de consumo que será utilizado no manejo, embalagem e ou armazenamento 

dos alimentos, garantindo a qualidade e sanidade dos produtos, conforme estimativa 

prevista no PA; 

3. CRITÉRIOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS NOS PLANOS DE GESTÃO 

Tabela 1 – Critérios para compra de alimentos  
CRITÉRIOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS NOS PLANOS DE GESTÃO COM FINANCIAMENTO DO PDSA II 

TIPO DE APOIO 
 

TÉCNICOS INSTITUCIONAL / LEGAIS ECÔNOMICO
S 

FINANCEIRO
S 

AMBIENTAIS 

COMPONENTE 2: PROMOÇÃO DE CADEIAS DE VALOR FLORESTAIS E AGROFLORESTAIS COMPETITIVAS E 
SUSTENTÁVEIS 
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Atividades 
de compra 

de 
alimentos 

para 
incrementar 

renda dos 
produtores  
familiares e 

demais 
povos e 

comunidade
s 

tradicionais 

 
 
 
(i) Definição 
das 
associações/coo
perativas 
(ii) Definição da 
cesta/lista de 
produtos a 
serem 
adquiridos 
(iii) Definição 
das entidades 
que receberão 
doação dos 
alimentos  
  

 
(viii) Termo de 

Convênio firmado com 
as 
associações/cooperativa
s 

(ix) Termo de 
compromisso com 
assinatura dos 
produtores 
beneficiários do PDSA 
interessados em vender 
produtos, sejam 
produtores 
o r g a n i z a d o s  e  não 
organizados; 
 

(x) Número da 
declaração de Aptidão 
ao PRONAF (DAP) dos 
produtores 
beneficiários do PDSA 
interessados; 

 
(xi) Aprovação da 

cesta/lista de produtos 
com definição da 
quantidade e preço de 
compra; 
 

 
 
 
 
 
 
(i) 
Incremento 
da renda 
familiar >0; 

 
 

 
 
 
 
 
 
(i) Avaliação 
da 
capacidade 
de inserção 
de novos 
associados/c
ooperados 
aos Planos 
de Gestão 
 

 

(iv) Não estar 
localizado ou afetar 
negativamente (por 
exemplo, seus 
recursos hídricos ou 
cobertura florestal) 
áreas de 
p r e s e r v a ç ã o  
permanente (APP) ou 
UCs de proteção 
integral, assim 
consideradas de 
acordo com a 
legislação; 
(v) Não implicar 
novos 
desmatamentos d e  
á r e a s  com 
cobertura florestal 
nativa em relação a 
linha de base do ZEE 
estadual (2006); 
(vi) Não significar a 
perda de habitats 
naturais ou interferir 
negativamente em 
Áreas de uso de 
comunidades 
indígenas ou outros 
grupos humanos em 
situação de 
vulnerabilidade 
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4. COMPRAS DE ALIMENTOS NOS PLANOS DE GESTÃO, PRINCIPIOS E CONTEUDO 

Para acesso aos recursos, os produtores, organizados e não organizados, deverão estar 

vinculados às Associações e Cooperativas dos Planos de Gestão do PDSA (ver anexo XII). 

A comprovação s erá  a tr av és  do  Termo de Compromisso com a lista de assinatura dos 

interessados e Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP); 

Em virtude da pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, a subvenção para 

compra de alimentos com doação simultânea será realizada em dois momentos (Subvenção 

Emergencial e Subvenção com Chamamento Regular), como descritos a seguir: 

Momento 1 – subvenção emergencial: compra direta das associações e cooperativas que 

estejam cadastradas no PDSA II, considerando a expertise, critérios e procedimentos do PAA 

e Pnae. Os valores unitários dos produtos deverão obedecer aos valores constantes nas 

planilhas de referência do Pnae, PAA e outras compras institucionais, conforme referência no 

Anexo VII – Pesquisa de Preços;  

Vigência da subvenção emergencial – A subvenção emergencial ocorrerá enquanto for vigente 

o Decreto Estadual nº 5830 de 23 de abril de 2020, que declara situação de calamidade 

pública no âmbito do Estado do Acre em decorrência da pandemia causada pelo novo 

Coronavírus SARS-CoV-2. Garantindo a comercialização dos produtos oriundos da produção 

das famílias beneficiarias do PDSA II, bem como o auxílio as entidades de assistência social e 

acolhimento, suavizando os impactos causados pela pandemia do novo Coronavírus no 

Estado. 

Momento 2 – subvenção com chamamento regular: chamamento público através de Editais 

nos padrões definidos pelo PDSA e/ou PNAE, com tempo máximo de 10 (dez) dias de vigência, 

cujas participações deverão contemplar as associações e cooperativas oriundas dos PDGs pela 

Sepa, nos termos do Edital de Chamamento a ser divulgado (Anexo II).  

Vigência da subvenção com chamamento regular – A subvenção com chamamento regular 

ocorrerá a partir do encerramento da vigência do Decreto que estabeleceu a Calamidade 

Pública até o prazo de finalização da Operação de Crédito.  
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5. FLUXO DE AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS  

Etapa de FORMALIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO DE COMPRAS DE ALIMENTOS com 

Associações/Cooperativas - Pela SEPA e UCP/SEPLAG: 

(i) Termo de Convênio de Subvenção de Compras de Alimentos (Emergencial e Regular) firmado 

com as Associações/Cooperativas: instrumento (Anexo I) que será firmado entre SEPA e as 

Associações/Cooperativas selecionadas para participar da iniciativa, seja no momento 1 ou no 

momento 2, estabelecendo os parâmetros para a compra de alimentos dos produtores 

vinculados à entidade participante, contemplando:  

• Seleção/Indicação das associações/cooperativas participantes do PDSA Fase II pelos 

Planos de Gestão através da SEPA; 

Critérios de Seleção de associações e cooperativas participantes do momento 1:  

a - Devem estar contratadas na modalidade de Execução Direta, conforme 

manifestação em Editais de subvenção; 

b – Ter Avaliação positiva por parte da coordenação do PDSA II; 

c – Apresentar Capacidade administrativa de execução orçamentária; 

d – Apresentar Capacidade de organização social e disponibilidade para execução 

técnica junto às famílias beneficiárias do PDSA fornecedoras dos alimentos. 

 

• Seleção de associações e cooperativas participantes do momento 2 – As associações 

e cooperativas deverão participar dos seguintes procedimentos: 

a - Comprovar vínculo de execução direta ou indireta na execução dos Planos de 

Gestão do PDSA II; 

b – Apresentar as características b, c, e d – daquelas concorrentes participantes 

do momento 1, acima; 

c – Concorrer a chamamento público através de Editais, cujo modelo está 

descrito no Anexo II. 

(ii) Projeto de venda das associações/cooperativas participantes da Subvenção de Compras de 

Alimentos – firmado juntamente com o Termo de Convênio onde constará a demonstração dos 

produtos a serem fornecidos, de acordo com a demanda estabelecida no levantamento da rede 

sócio assistencial, cujo modelo consta no anexo III – adaptado do Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar - Pnae (resolução CD/Fnde nº 26 de 17 de junho de 2013, atualizada pela 

resolução CD/Fnde nº 4, de 2 de abril de 2015  do Manual do Pnae). Assinado por todos os 

produtores que fornecerão os alimentos através da entidade compromissária, com número do 

DAP (Anexo III), demonstrando os elementos necessários ao fornecimento, tais sejam: 

• Quadro de Produtos/alimentos que serão fornecidos pelas famílias beneficiarias do 

PDSA, constando critérios de qualidade e preço de compra. Os produtos, as 

designações e suas respectivas quantidades serão definidos a partir das demandas 

identificadas pela SEADHM (Anexo IX e X); 

• Definição da estimativa do valor a ser utilizado por cada associação/cooperativa, a 

partir do levantamento realizado pela SEPA e SEADHM, e que facilitará a emissão de 

Empenho Estimativo para cada instrumento de Convênio firmado (Anexo X). 

• A Definição de limites mínimos e máximos para a estimativa e/ou simulações das 

compras por região, associação/cooperativa – na busca por atender a maior 

quantidade de famílias de produtores rurais possível, estabeleceu-se que o valor 

unitário das cestas básicas doadas às populações carentes deva-se manter nos limites 

compreendidos entre R$ 100,00 (mínimo) e R$ 120,00 (máximo).  

• A Definição dos Produtos deverá seguir os seguintes fatores: 

- A diversidade de produtos que compõem as diferentes cestas é definida 

a partir das capacidades de ofertas dos produtores locais (produção 

regional); 

- O levantamento de demanda, ou seja, a definição dos alimentos deverá 

considerar os hábitos alimentares e conciliar as demandas das unidades 

recebedoras, visando a garantia do direito humano à alimentação 

adequada dos beneficiários consumidores, com a oferta dos produtos 

pelos agricultores familiares, que são os beneficiários beneficiadores do 

PAA (bases previstas no Manual Operativo do PAA, modalidade compra 

com doação simultânea, item 6.2.2); 

- De posse do mapeamento dos produtos da agricultura familiar local o 

responsável técnico elaborará uma lista de produtos, incluindo 

alimentos regionais, com respeito a referências nutricionais e aos 

hábitos alimentares locais e conforme a safra (Manual Operativo 

Pnae/Fnde) 
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- Os valores correspondentes estão previstos para o mínimo de R$ 100,00 

e máximo de R$ 120,00, com a previsão de atender a maior quantidade 

possível da população afetada, considerando que outros programas de 

assistência social estarão acontecendo junto à esta população. Portanto 

os benefícios conduzidos pelo Programa PDSA II serão complementares 

a outras iniciativas. 

- A periodicidade de entregas obedecerá a calendários de compras de 

alimentos da seguinte dinâmica: 

• Três vezes ao mês (10 em 10 dias) quando das entregas às entidades 

socioassistenciais; 

• Mensais para as famílias carentes - As famílias cadastradas como participantes dos 

grupos de BPC receberão uma entrega mensal; 

(iii) Emissão de Recibo que garantirá a liquidação e pagamento dos valores aos produtores pela 

Entidade, por cada entrega comprovada (Anexo IV); 

 

Etapa de FORMALIZAÇÃO DA SUBVENÇÃO DE COMPRAS DE ALIMENTOS com 

Associações/Cooperativas - Pela UCP/SEPLAG: 

(i) UCP/SEPLAG receberá os processos de subvenção de compras de alimentos constando: 

• Termo de Convênio firmado com a Associação/Cooperativa (Anexo I); 

• Termos de Compromisso/Projeto de Venda assinado por todos os produtores que serão 

fornecedores junto à Associação/Cooperativa, constando número do DAP. O plano de 

venda é o termo de compromisso (Anexo III), constando a lista dos alimentos que serão 

fornecidos pelo grupo de produtores, constando critérios de qualidade e preço de 

compra, a partir da estimativa dos valores definidos pela SEPA; 

• Certidões Negativas de regularidade junto aos órgãos municipais, estaduais e federais; 

• Análises dos setores internos da SEPA (controle interno e/ou jurídico); 

• Ofício do Secretário da SEPA solicitando liberação financeira estimativa, a partir do 

calendário definido para cada compra; 
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(ii) UCP/SEPLAG adotará as providências para análise dos requisitos que garantam a liberação 

financeira estimativa, a partir dos documentos encaminhamentos pela SEPA; 

(iii) Serão realizadas liberações financeiras de acordo com a capacidade de comprovação das 

compras, obedecendo o calendário de compras e estimativa elaborada para cada 

Associação/Cooperativa, cabendo a UCP-SEPLAG a liberação em até 05 (cinco) dias úteis; 

(iv) Ao final de cada mês será realizada prestação de contas dos pagamentos efetivamente 

realizados a cada Associação/Cooperativa, como condicionante para novas liberações financeiras, 

conforme descrito na Etapa de Prestação de Contas; 

 

Etapa de FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS E ARRANJO INSTITUCIONAL – SEPA e UCP/SEPLAG: 

 Para alcance das ações programas será formado o arranjo institucional da subvenção de 

compras de alimentos, através da formalização do Termo de Cooperação (Anexo V) com 

a Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas para 

Mulheres (SEASDHM), envolvendo os parceiros da rede socioassistencial do Estado, 

quando necessário, contemplando no mínimo: 

• Secretarias Municipais de Assistência Social: responsáveis pela organização das 

cestas de alimentos nos pontos de distribuição e entregar aos beneficiários do Grupo 

2 – Unidades Familiar; 

• Secretaria de Estado de Industria, Ciência e Tecnologia - SEICT: suporte tecnológico 

através de sistemas de informação (app) para apoio no controle e monitoramento das 

entregas e beneficiários; 

• Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE: 

 

Etapa de PREPARAÇÃO DE PARCEIROS E TÉCNICOS – SEPA, SEASDHM e UCP/SEPLAG: 

 Preparação/Treinamento das equipes de campo e/ou escritórios regionais da SEPA: 

momento de sensibilização e orientação das equipes e parceiros institucionais que 

participarão do processo operacional e logístico; 

 Disponibilização de equipamentos e instrumentos necessários a verificação, 

pesagem, conferência e armazenamentos dos alimentos nos locais de recebimento 

das sedes das entidades de assistência social e outras bases definidas pelo arranjo 

institucional pelo sistema SEPA. Os recursos serão basicamente: veículos, balanças 

para pesagens diversas, caixas para acondicionamento de produtos, instalações 
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físicas de armazenamento. 

 Características do local de entrega – Central de Recebimento e Distribuição (Conforme 

praticados nos programas PAA – MOP: Modalidade compra com doação simultânea. 

Item 7.2.2 - pag. 55): o local de entrega de alimentos deve ter a estrutura necessária 

para a recepção e o acondicionamento dos alimentos. O ambiente deve ser limpo e 

ter estrutura compatível com o tipo de alimentos que serão recebidos, podendo ser 

necessário dispor de equipamentos para resfriamento e congelamento. Constituam 

centrais de recebimento e distribuição ou estruturas congêneres que disponham 

minimamente de uma balança calibrada, pallets, caixas plásticas para 

armazenamento dos alimentos, dentre outros utensílios e equipamentos. 

Etapa de EXECUÇÃO OPERACIONAL – Pela SEPA: 

• A SEPA, mediante tabela de produtos e calendário de compras, solicita os alimentos das 

associações e cooperativas, definindo quantidade, prazo de recebimento e local de 

entrega dos alimentos, conforme definição com a SEASDHM; 

• Ocorrerão em ciclos de entregas de dez em dez dias nas Sedes das 

Associações/Cooperativas.  

 

Etapa de EXECUÇÃO OPERACIONAL – Pelas Associações/Cooperativas: 

• As associações e cooperativas demandam os produtores cadastrados no PDSA para 

colheita e entrega dos alimentos definidos na lista de compras; 

• Ocorrerão em ciclos de entregas de dez em dez dias nas Sedes das 

Associações/Cooperativas.  

• Ficará ao encargo das famílias e associações/cooperativas o transporte e entrega dos 

alimentos até a Associação/Cooperativa; 

• Recebem os alimentos e concentram os produtos em suas sedes (ou outras bases de 

referências – modelo adaptado a partir dos procedimentos do PAA);  

• Emite RECIBOS para controle das entregas para cada produtor, garantindo o pagamento 

posterior por cada entrega realizada (Anexo IV); 

•  Os produtos deverão ser entregues pelas Associações/Cooperativas diretamente nas 

sedes das entidades de assistência social e outras bases definidas pelo arranjo 

institucional pelo sistema SEPA (SEASDHM e/ou prefeituras), obedecendo o calendário 
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de programação das compras; 

• As associações/cooperativas serão responsáveis pelo transporte e outras operações de 

embarque, desembarque e pesagem de produtos. 

• Fica estabelecido que o limite máximo do total de compras por família será de R$ 

3.000,00 (três mil reais); 

• Esse limite máximo incluirá a soma de todos os produtos das diferentes categorias 

(hortaliças, frutas, tubérculos, proteína, etc), ao longo de todo o período de vigência do 

convênio de subvenção de compra de alimentos entre a SEPA e a 

Associação/Cooperativa; 

• Esse limite máximo poderá ser avaliado e ajustado, se necessário, dependendo dos 

critérios de cumprimento de todas as etapas da subvenção de compra de alimentos, para 

qual deverá ser alterado o ROP e submetido para nova não objeção do BID; 

  

Etapa RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS – pela SEPA e demais parceiros: 

• Os técnicos locais do sistema SEPA – Sepa, Emater e Cageacre realizam as ações de 

conferências dos produtos executando as seguintes tarefas: 

• Controle de qualidade e seleção (Anexo VI – a partir das informações definidas no 

PAA e PNAE); 

• Acompanhamento e conferências de pesagens e/ou respectivas quantidades; 

• Preenchimento do Termo de Entrega dos Alimentos pela Associação/Cooperativa 

(Anexo III - Projeto de Venda) devidamente assinado pelo técnico e o representante 

da associação ou cooperativa; 

• Em todas as fases de entrega haverá a participação da SEASDHM conjuntamente com 

a SEPA, para definir os kits/cestas de entregas; 

 

Etapa de LIQUIDAÇÃO DAS COMPRAS DE ALIMENTOS - Pelas Associações/Cooperativas: 

• A liquidação das compras de alimentos será realizada imediatamente a conclusão da fase 

de entrega dos alimentos, cabendo a Associação/Cooperativa apresentar: 

- Nota Fiscal constando as entregas do período, juntamente com a cópia dos recibos 

de entrega de cada produtor (componente do Anexo III – Projeto de Venda); 
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- Termo de Entrega devidamente assinado pelos técnicos e Associação/Cooperativa no 

ato do recebimento final e demais documentos do processo de liquidação e 

pagamento (Anexo XI); 

- Certidões Negativas de regularidade junto aos órgãos municipais, estaduais e 

federais; 

• A associação/cooperativa deverá entregar os documentos nos escritórios regionais da 

SEPA, que se encarregará de enviar ao escritório central da SEPA, imediatamente ao 

recebimento, para garantir o efetivo pagamento; 

• A coordenação do PDSA na SEPA, fará monitoramento diário junto aos escritórios 

regionais para confirmar as entregas, conforme calendário, e garantir celeridade nos 

processos de liquidação e pagamento; 

 

Etapa de LIQUIDAÇÃO DAS COMPRAS DE ALIMENTOS – pela SEPA: 

• Os Escritórios regionais encaminharão os processos de solicitação de pagamento 

imediatamente à Sede da SEPA para celeridade da fase de pagamento; 

• SEPA se encarregará de realizar processos administrativos para o pagamento das 

compras efetivamente comprovadas, constando obrigatoriamente: 

- Todos os Termos de Compromisso/Projeto de Venda assinados pelos produtores da 

Associação/Cooperativa, constando número do DAP (componente do Anexo III); 

- Termo de Recebimento devidamente assinado pelo técnico e representante da 

Associação/Cooperativa, constando a aprovação dos alimentos efetivamente 

entregues (Anexo XI); 

- Nota Fiscal constando o objeto faturado e atesto dos responsáveis pelo recebimento; 

- Certidões Negativas de regularidade junto aos órgãos municipais, estaduais e 

federais; 

- Análises dos setores internos da SEPA (controle interno e/ou jurídico); 

 

Etapa de PAGAMENTO DAS COMPRAS DE ALIMENTOS – pela SEPA: 

• SEPA realizará o pagamento à Associação/Cooperativa em até 02 (dois) dias úteis, a partir 

do recebimento do pedido enviado pelo escritório Regional; 
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• SEPA informa do pagamento à associação/cooperativa e solicita comprovação dos 

pagamentos junto aos Produtores, sempre que liberar pagamento; 

 

Etapa de PAGAMENTO DAS COMPRAS DE ALIMENTOS – pela Associação/Cooperativa: 

• Associação/Cooperativa realiza os pagamentos em até 01 (um) dia, após recebimento do 

valor financeiro na conta da associação/cooperativa, aos produtores que entregaram 

produtos no período, emitindo documento de quitação: 

- Recibos dos Produtores com cada fornecimento/entrega efetivamente realizado à 

Associação/Cooperativa, constando quantidades e descrição do alimento (Anexo IV); 

 

Etapa de PRESTAÇÃO DE CONTAS – pela SEPA: 

• A SEPA solicitará até o último dia mês corrente, das Associações/Cooperativas, os 

comprovantes de pagamento junto aos produtores para garantir lisura e celeridade na 

continuidade das fases de liberação financeira junto à UCP; 

• A SEPA encaminhará até o terceiro dia útil do mês subsequente, à UCP, o processo de 

prestação de contas, constando os seguintes documentos por Associação/Cooperativa: 

• Lista de todos os produtores; 

• Recibo de pagamento de cada produtor (Anexo IV);  

• Comprovante bancário, quando houver, do pagamento realizado; 

• Relatórios fotográficos das atividades realizadas, quando houver; 

Etapa de PRESTAÇÃO DE CONTAS – pela UCP/SEPLAG: 

• A UCP/SEPLAG se encarregará de monitorar o cumprimento dos prazos para prestação 

de contas, orientando e requisitando documentos para elaboração do Relatório 

Financeiro da Subvenção de Compra de Alimentos Mensal. 

• A UCP/SEPLAG se encarregará, sempre que necessário, de analisar e inspecionar 

documentos, fazendo orientações e/ou sugestões para melhoria das fases de liquidação 

e pagamento; 

• A fase de prestação de contas será passível de auditoria financeira, nos moldes da 

modalidade de subvenção econômica; 
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VI. FLUXO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS (Ver anexo XIII) 

O Programa tem o objetivo fornecer alimentos oriundos da agricultura familiar para unidades de 

acolhimento públicas/privadas e famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais (CAD 

Único), visando a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde. 

 

Etapa de SELEÇÃO DAS ENTIDADES – pela SEASDHM 

Em consonância com o Decreto Estadual nº 5.628, de 27 de março de 2020, que “dispõe sobre 

medidas a serem adotadas para a garantia da distribuição da merenda escolar, inclusive de seus 

produtos, em decorrência da pandemia da COVID-19”, a SEASDHM será parceira institucional 

responsável pela organização do sistema de distribuição dos alimentos nos 22 municípios do 

Estado do Acre, juntamente com a SEPA, visto que já vem atuando junto as famílias em 

vulnerabilidade social neste momento de calamidade pública. O Público Beneficiário dos 

alimentos será: 

a) Grupo 1 - Unidades de Acolhimento Públicas e Privadas (UAPP): Casas Abrigo, 

Organizações da Sociedade Civil que atuam no acolhimento de idosos, crianças e demais 

públicos vulneráveis, Comunidades Terapêuticas que atuam no tratamento para a 

dependência de substâncias psicoativas; 

b) Grupo 2 - Unidades Familiares (UF): famílias inscritas no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal, famílias identificadas por outros mecanismos de busca ativa 

através dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), idosos e pessoas com 

deficiência identificadas através do Benefício de Prestação Continuada - BPC; 

c) Grupo 3 - População Desassistida (PD): cidadãos em situação de rua e grupos de 

imigrantes apoiados através de grupos formais e informais (igrejas, associações, etc.).  

Tabela 3 - Quadro de beneficiários 
Grupo Beneficiários Quant. 

Famílias/Entidades 
Quant. 
Pessoas 

1.  Unidades de Acolhimento Públicas e 
Privadas – UAPP  

16 250 

2.  Unidades Familiares – UF - 25.559 
3.  População Desassistida – PD  - - 

 

Detalhamento do público priorizado (ver anexo VIII) 

• Grupo 1: será priorizado o atendimento a 16 (dezesseis) unidades de acolhimento 

públicas e privadas, conforme relacionadas no Anexo VIII; 
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• Grupo 2: será priorizado o atendimento de idosos e pessoas com deficiência (BPC) 

conforme base de dados da SEASDHM e secretarias municipais de assistência social, 

conforme no Anexo VIII; 

• Grupo 3: a SEASDHM irá identificar e formalizar instrumento apropriado de parceria com 

os grupos de apoio identificados. A ação com os moradores de rua será realizada em 

conjunto com a Prefeitura Municipal de Rio Branco. 

Os grupos acima estão relacionados no Anexo VIII. 

 

Etapa de SELEÇÃO DOS ALIMENTOS – pela SEPA e SEASDHM 

• As cestas serão compostas de acordo com a regionalidade, sazonalidade e 

especificidades do público do alvo e capacidade de armazenamento da rede de parceiros 

(explicitar experiência do PAA e PNAE). 

• A SEPA disponibilizou relação básica de produtos que poderão ser adquiridos, conforme 

Anexos IX e X; 

 

Etapa de ENTREGA DOS ALIMENTOS – SEASDHM 

As entregas serão realizadas diretamente pelos fornecedores (associações/cooperativas) nas 

Unidades da SEPA ou nas Unidades de Acolhimento Públicas e Privadas – UAPP, de acordo com a 

definição firmada nos pedidos e encomendas, valendo-se dos mesmos procedimentos e 

experiência com execuções do PAA e PNAE; as entidades socioassistenciais deverão emitir um 

Termo de Recebimento dos produtos fornecidos pelas associações e cooperativas (modelo no 

Anexo XI. 

• A equipe da SEASDHM acompanhará as entregas na UAPP seguindo cronograma 

previamente elaborado pela SEPA; 

• No ato de entrega será realizada a conferência dos produtos recebidos (tipo e 

quantidade) com assinatura de termo de recebimento (Anexo XI); 

• O Termo de Entrega deverá constar 3 vias, sendo: 1 via da UA, 1 via da SEASDHM e 1 via 

da SEPA; 

• A SEASDHM deverá realizar o registro fotográfico de cada entrega para compor o 

relatório de monitoramento identificando a UA, dia e horário da entrega; 

• As entregas às Unidades Familiares serão realizadas pela equipe da SEASDHM com apoio 

da Secretaria Municipal de Assistência Social de cada município, uma vez que estas 
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possuem a relação atualizada de beneficiários no CAD Único na base de dados do Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS; 

 

Etapa de MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO: 

O monitoramento, supervisão e avaliação serão realizados através de uma Comissão de 

Monitoramento, Supervisão e Avaliação, com apoio da SEASDHM e SEPA, com finalidade de 

acompanhar as atividades vinculadas a execução da SUBVENÇÃO PARA COMPRA DE ALIMENTOS 

NOS PLANOS DE GESTÃO PARA DOAÇÃO SIMULTÂNEA em todas as suas fases de implementação.  

Da estrutura organizacional: 

 A Comissão será constituída por 02 membros da UCP – PDSA II, 01 membro da SEPA e 

01 membro da SEASDHAM, sob coordenação da SEPLAG (Anexo 13 – Portaria de Nomeação da 

Comissão de Monitoramento, Supervisão e Avaliação).  

Das competências: 

• Acompanhar a seleção das associações e cooperativas elegíveis nos Planos de Gestão do 

PDSA – Fase II; 

• Acompanhar presencialmente e sistematizar todas as entregas realizadas ao público 

beneficiário. 

• Garantir a qualidade, quantidade e variedade dos alimentos adquiridos e entregues; 

• Regular, por meio das metodologias disponíveis (PAA e PNAE), os preços praticados no 

processo garantindo que estejam de acordo com os valores referenciados nas pesquisas 

de Mercado propostas nos projetos de venda; 

• Avaliar e validar os relatórios de execução da Subvenção para compra de alimentos nos 

planos de gestão para doação simultânea;  

• Avaliar e validar a prestação de contas das subexecutoras e associações e cooperativas; 

• Avaliar e validar as prestações de contas inerentes e previstas nos termos de 

compromisso entre associações e cooperativas e a Sepa; 

 

Pela SEASDHM: 

O monitoramento das entregas será realizado através de aplicativo desenvolvido pela SEICT e nos 

casos de dificuldade será realizada a comprovação através de formulário físico; 
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• Monitoramento: A SEASDHM realizará o acompanhamento e sistematização de todas as 

entregas realizadas ao público beneficiário apresentando os respectivos comprovantes a 

Comissão de Monitoramento, Supervisão e Avaliação; 

• Enviar para Comissão de Monitoramento, Supervisão e Avaliação Relatório Mensal com 

todas as entregas realizadas no período, compondo a prestação de contas das atividades 

do período; 

• Avaliação: Os indicadores finais serão sistematizados pela SEICT contendo relação dos 

quantitativos, números de beneficiários, sendo os resultados apresentados a Comissão 

de Monitoramento, Supervisão e Avaliação ao final da iniciativa; 

• Relatório Final: A SEASDHM irá produzir ao final do projeto um relatório técnico de 

resultados consolidados do público beneficiado pela iniciativa e encaminhá-lo para a 

Comissão de Monitoramento, Supervisão e Avaliação.  

 

Pela SEPA: 

 Monitorar as atividades executadas a partir dos termos de compromisso apresentados 

pelas associações cooperativas, cujas análises estarão baseadas nas seguintes 

informações: 

o Quantidades de famílias direta e indiretamente envolvidas; 

o Qualidade, quantidades e variedades dos produtos entregues (Em parceria com 

a Comissão de Monitoramento, Supervisão e Avaliação); 

o Quantidades de famílias e população efetivamente atendida (Em parceria com a 

Comissão de Monitoramento, Supervisão e Avaliação); 

o Preços praticados e de acordo com os valores referenciados nas pesquisas de 

Mercado propostas nos projetos de venda (Em parceria com a Comissão de 

Monitoramento, Supervisão e Avaliação); 

 Enviar à Comissão de Monitoramento, Supervisão e Avaliação, a cada entrega de 

alimentos, relatório de entrega dos produtos assinado pelo técnico designados em cada 

unidade;  

 Enviar à Comissão de Monitoramento, Supervisão e Avaliação as prestações de contas 

inerentes e previstas nos termos de compromisso entre associações e cooperativas e a 

Sepa; 
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Fluxograma da Compra de Alimentos para Doação Simultânea  
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ANEXOS: 

Anexo III. 1 – Termo de Convênio; 

Anexo III. 2 – Modelo de Edital de Chamamento Público para Compra de Alimentos – Momento 
2; 

Anexo III. 3 – Projeto de Venda; 

Anexo III. 4 – Recibo de Pagamento da Associação/Cooperativa ao Produtor; 

Anexo III. 5 – Termo de Cooperação entre SEPA e Parceiros; 

Anexo III. 6 – Padrões das características dos alimentos; 

Anexo III. 7 – Pesquisa de Preços; 

Anexo III. 8 – Entidades socioassistenciais e público beneficiários; 

Anexo III. 9  e III.10 – Quadro de Alimentos/Produtos/Limite Máximo Compra; 

Anexo III. 11 – Termo de Recebimento dos Donatários; 

Anexo III. 12 – Relação de Associações/Cooperativas dos PDGs elegíveis às compras de 
alimentos; 

Anexo III. 13 – Portaria de Nomeação da Comissão de Monitoramento, Supervisão e Avaliação 
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Anexo III. 1 – Termo de Convênio 
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Anexo III. 2 – Modelo de Edital de Chamamento Público para Compra de 
Alimentos – Momento 2; 
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Anexo III. 3 – Projeto de Venda  
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Anexo III. 4 – Recibo de Pagamento da Associação/Cooperativa ao Produtor 
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Anexo III. 5 – Termo de Cooperação entre SEPA e Parceiros 
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Anexo III. 6 – Padrões das características dos alimentos  
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Anexo III. 7 – Pesquisa de Preços 
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Anexo III. 8 – Entidades socioassistenciais e público beneficiários  
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Anexo III. 9  e III.10 – Quadro de Alimentos/Produtos/Limite Máximo Compra  
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Anexo III. 11 – Termo de Recebimento dos Donatários 
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Anexo III. 12 – Relação de Associações/Cooperativas dos PDGs elegíveis às 
compras de alimentos 
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Anexo III. 13 – Minuta da Portaria de Nomeação Comissão Supervisão 
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ANEXO IV: REGIMENTO INTERNO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO 
PROGRAMA – UCP 
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Os cargos necessários ao funcionamento da UCP estão listados abaixo.  

DA COORDENAÇÃO DA UCP  

 Coordenador Executivo 

NÚCLEO DE GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

a. Especialista em Gerenciamento Administrativo e financeiro 

b. Técnico Administrativo 

c. Técnico Financeiro 

d. Técnico de Informática – Gestão de Programas 

e. Técnico de Informática – Manutenção 

f. Assessor Jurídico – Licitações e Aquisições 

g. Assessor Jurídico em Contratos 

h. Técnico de Aquisições e Licitações 

i. Técnico em Gerenciamento de Contratos 

j. Técnico em Comunicação 

 

NÚCLEO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

a. Especialista em Monitoramento de Projetos 

b. Especialista em Monitoramento Socioambiental 

c. Especialista Ambiental 

d. Técnico Ambiental 

e. Técnico Agroflorestal 

f. Técnico em Monitoramento de Projeto 
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DA COORDENAÇÃO DA UCP  

 Coordenador Executivo 

NÚCLEO DE GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

 Especialista em Gerenciamento Administrativo e financeiro 

 Especialista em Subvenção Econômica 

 Especialista em Gerenciamento de Projetos TI 

 Especialista em Licitações / Aquisições 

 Assessor Jurídico – Licitações e Aquisições 

 Assessor Jurídico em Contratos 

 Técnico Administrativo 

 Técnico Financeiro 

 Técnico de Informática – Manutenção 

 Técnico em Gerenciamento de Contratos 

NÚCLEO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 Especialista em Monitoramento de Projetos 

 Especialista em Monitoramento Socioambiental 

 Especialista Ambiental 

 Técnico em Subvenção Econômica – monitorar e avaliar 

 Técnico Ambiental 

 Técnico Agroflorestal 

 Técnico em Monitoramento de Projeto 

As funções dos diferentes especialistas da UCP estão a seguir apresentadas.  

DA COORDENAÇÃO DA UCP 

Coordenador Executivo 

 Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das ações e atividades definidas 

no âmbito do PDSA II; 

 Dirigir e orientar a equipe integrante da UCP, promovendo o alcance das metas 

previstas e garantindo a observância dos padrões e normas estabelecidos no contrato 

de empréstimo; 

 Representar a UCP nos relacionamentos institucionais necessários a implantação do 

Programa; 

207 

 



 

 Constituir-se em interlocutor formal nos relacionamentos técnicos e operacionais com 

o BID para os assuntos do Programa; 

 Articular-se com os órgãos estaduais de Planejamento e da Fazenda, para a necessária 

tramitação dos assuntos relacionados, respectivamente, aos requerimentos 

orçamentários e financeiros do Programa; 

 Mobilizar os órgãos participantes das ações do Programa visando ao adequado 

envolvimento na sua execução; 

 Operacionalizar os processos de avaliação periódica do desempenho dos integrantes da 

equipe da UCP e tomar medidas gerenciais voltadas para a superação das deficiências 

detectadas; 

 Movimentar, conjuntamente com o Gerente Financeiro, as contas do contrato de 

empréstimo, fazendo as liberações de acordo com as autorizações da SEFAZ; 

 Aprovar as licitações referentes a aquisições de bens e execução de obras e serviços; 

 Manter programas permanentes de capacitação profissional dos integrantes da equipe 

da Unidade, visando ao aperfeiçoamento no cumprimento das respectivas atribuições; 

 Elaborar informes periódicos sobre as atividades desenvolvidas pela UCP; e 

 Coordenar todas as ações relacionadas com o sistema de monitoramento e avaliação do 

programa, a partir da consolidação dos indicadores de impactos estratégicos. 

NÚCLEO DE GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

Especialista em Gerenciamento Administrativo e financeiro 

 Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar juntamente com o Coordenador Executivo 

os assuntos relativos à gestão administrativa e financeira do Programa; 

 Coordenar a elaboração e formalização das propostas orçamentárias anuais do 

Programa; 

 Elaborar e emitir solicitação de desembolso após aprovação do Coordenador Executivo; 

 Preparar a documentação necessária à tramitação dos pedidos de liberação de recursos; 

 Solicitar liberação de recursos no que se refere à contrapartida; 

 Solicitar autorização para emissão de nota de empenho das despesas inerentes à UCP; 

 Coordenar a elaboração de relatório de prestação de contas; 

 Coordenar o processo de contabilização geral dos gastos do Programa; 

 Movimentar, conjuntamente com o Coordenador Executivo, as contas do contrato de 

empréstimo; 

 Elaborar relatórios periódicos sobre a movimentação financeira do Programa;  

 Implantar normas e sistemas de controle de materiais, de bens de capital e patrimônio 

e de documentos e arquivos;  
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 Coordenar as ações de monitoramento da execução física e financeira de cada uma das 

ações programadas, como parte do sistema de monitoramento e avaliação do programa; 

e 

 Apoiar a Auditoria Externa do Programa e prestar as informações necessárias aos órgãos 

de Controle Interno e ao Tribunal de Contas do Estado. 

Especialista em Subvenção Econômica 

São atribuições: 

 Garantir o cumprimento dos procedimentos, regras e fluxos estabelecidos para o 

pleno e bom funcionamento da Subvenção Econômica, até a aprovação pelo Banco 

dos Planos de Gestão; 

 Propor ao coordenador geral a realização de alterações, quando necessária, nos 

documentos norteadores da subvenção econômica, com vias a aprimorar o trabalho 

dos envolvidos, aclarar e flexibilizar os fluxos desde que garantam a legalidade dos 

processos;      

 Apresentar as regras e procedimentos da subvenção econômica para acessar os 

recursos para as Secretarias e subexecutoras do PDSA II;  

 Apoiar a equipe de aquisições nos processos inerentes ao chamamento público de 

seleção de planos de gestão; 

 Assessorar a equipe de aquisições na Articulação junto às Secretarias, o lançamento 

dos editais de chamamento público para seleção de planos de gestão; 

 Apoiar as Secretarias e as subexecutoras na elaboração dos planos de gestão; 

 Apoiar o Comitê de Seleção no processo de análise, avaliação e aprovação dos 

Planos de Gestão inscritos nos chamamentos públicos; 

 Apoiar e promover a realização de treinamento em contratações, aquisições e 

prestação de contas; 

 Apoiar a equipe de monitoramento no acompanhamento da execução dos planos de 

gestão; 

 Consolidar o banco de dados dos planos de gestão aprovados e das famílias 

beneficiárias da subvenção econômica;  

 Apoiar a elaboração de cartilhas sobre o funcionamento, os fluxos e procedimentos 

para contratações, aquisições e prestação de contas da subvenção econômica; 

 Apoiar a equipe de monitoramento na elaboração de relatórios técnicos sobre a 

subvenção econômica e a execução dos planos de gestão; 

 Dentre outras atribuições que se fizerem necessárias. 

 

 

 Especialista em Gerenciamento de Projetos TI 

209 

 



 

 Desenvolver, implementar aplicações/soluções no Sistema; 

 Elaborar/realizar levantamento de dados para estudo e implementação no Sistema; 

 Correção de erros/defeitos no Sistema; 

 Acompanhar a instalação e funcionamento de programas gerenciais; 

 Apoiar a alimentação de banco de dados; 

 Executar ações de treinamento e de suporte técnico em programas gerenciais; e 

 Dentre outras atribuições que se fizerem necessárias. 

Especialista em Licitações / Aquisições 

 Apoiar os procedimentos licitatórios, inclusive com especificações técnicas, caderno de 

encargos, termos de referência, editais, guias de encaminhamentos, e outros 

instrumentos congêneres, bem como sua aprovação pelo BID; 

 Acompanhar o plano de aquisições e suas respectivas revisões, em consonância com 

diretrizes da SEPLAN, UCP e BID;  

 Alimentar o sistema de informações gerenciais, no tocante aos aspectos licitatórios; 

 Elaborar e acompanhar a execução dos Planos Operativos Anuais e dos Planos de 

Aquisições; e 

 Apoiar o Assessor Jurídico em Licitações e Aquisições nas realizações correlatas às suas 

atribuições. 

Assessor Jurídico – Licitações e Aquisições 

 Assessorar os técnicos em aquisições ou consultores correlatos a sua área de atuação;  

 Apoiar os procedimentos licitatórios, inclusive com especificações técnicas, caderno de 

encargos, termos de referência - TDR, editais, guias de encaminhamentos, e outros 

instrumentos congêneres, bem como sua aprovação pelo BID; 

 Coordenar e acompanhar o Plano de Aquisições e suas respectivas revisões, em 

consonância com diretrizes do BID;  

 Garantir a implementação de diretrizes e políticas do BID no processo de aquisição de 

bens e serviços necessários para implantação e execução do Programa; 

 Monitorar de forma geral o sistema de compras e licitação; 

 Responder pela elaboração e aprovação pelo BID, dos avisos e demais procedimentos 

de licitação e Aquisição; 

 Responder pela aprovação dos planos de aquisições pelo BID para alcançar os objetivos 

gerais do Programa; 

 Apoiar a alimentação de informações de licitação no sistema de Gerenciamento das 

licitações, e; 

 Outras tarefas, conforme necessário. 

Assessor Jurídico em Contratos 
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 Assessorar os técnicos ou consultores correlatos nas contratações;  

 Coordenar e acompanhar as contratações e suas respectivas revisões, em consonância 

com diretrizes do BID;  

 Fornecer informações para elaboração de relatórios sobre os contratos em execução e 

a serem executados;  

 Garantir a implementação de diretrizes e políticas do BID no processo de contratação 

de bens e serviços necessários para implantação e execução do Programa; 

 Responder pela elaboração dos contratos do PDSA – II; 

 Outras tarefas, conforme necessário. 

 Dentre outras atribuições que se fizerem necessárias. 

Técnico Administrativo 

 Apoiar a consolidação dos documentos e relatórios que compõem a prestação de contas 

do Programa;  

 Apoiar os processos de elaboração, acompanhamento e monitoramento da execução de 

contratos/convênios; 

 Auxiliar nos processos de patrimônio, referente as aquisições efetuadas pelo Programa; 

 Avaliar a necessidade e executar ações de treinamento; 

 Dentre outras atribuições que se fizerem necessárias. 

Técnico Financeiro 

 Identificar eventuais desvios de execução financeira com as definições do POA e/ou PA;  

 Apoiar a consolidação, padronização e emissão de relatórios gerenciais e de 

programações anuais no tocante aos aspectos financeiros;  

 Auxiliar o acompanhamento das atividades, programação e controle dos usos e fontes 

dos recursos do Programa; 

 Emitir relatórios para fins de prestação de contas junto ao BID; 

 Emitir demonstrações financeiras e descrever notas explicativas para atendimento da 

auditoria externa; 

 Emitir relatórios para fins de prestação de contas junto ao BID; 
 Emitir demonstrações financeiras e descrever notas explicativas para atendimento da 

auditoria externa; 
 Dentre outras atribuições que se fizerem necessárias. 

Técnico de Informática – Manutenção 

 Acompanhar a instalação programas e equipamentos; 

 Assessorar na instalação e configuração do sistema operacional em computador; 

 Apoiar na instalação e configuração dos periféricos em computador bem como 

montagem de computador; 
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 Avaliar a necessidade e executar ações de treinamento e de suporte técnico em 

informática; 

 Dentre outras atribuições que se fizerem necessárias. 

Técnico em Gerenciamento de Contratos 

 Apoiar os procedimentos contratuais, inclusive com especificações técnicas, caderno 

de encargos, termos de referência, editais, guias de encaminhamentos, e outros 

instrumentos congêneres, bem como sua aprovação pelo BID; 

 Alimentar o sistema de informações gerenciais, no tocante aos aspectos contratuais; 

 Organizar toda documentação necessária para elaboração dos contratos; 

 Elaborar e revisar os contratos; 

 Monitorar a execução dos contratos; 

 Apoiar o Assessor Jurídico em Contratos nas realizações correlatas às suas atribuições; 

 Encaminhar termos contratuais e aditivos para providências relativas a avaliação e 

aprovação do BID, bem como registro e atualizações no sistema PRISM; 

 Dentre outras atribuições que se fizerem necessárias. 

NÚCLEO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Especialista em Monitoramento de Projetos 

 Gerenciar os Especialistas e Técnicos na elaboração de relatórios que compõem o 

Programa, auxiliando na análise e avaliação de possíveis modificações das ações 

socioambientais, no âmbito do PDSA II; 

 Consolidar informações para a preparação de relatórios gerenciais e cronogramas 

anuais de implementação de ações relacionadas ao monitoramento do projeto e 

avaliação socioambiental; 

 Acompanhar e monitorar o desempenho de atividades previstas nos Planos Operacionais 

Anuais, bem como sua ligação correspondente aos resultados do programa; 

 Consolidar o banco de dados no sistema de gerenciamento do programa; 

 Apoiar à elaboração de relatórios técnicos sobre o monitoramento do programa, auxiliar 

na análise e avaliação das atividades ou de qualquer alteração referentes as atividades 

contempladas no PDSA II; 

 Preparar os relatórios gerenciais de programação anual sobre a execução de ações de 

monitoramento no âmbito do Programa; 

 Acompanhar e monitorar a execução física das atividades contempladas nos planos 

operacionais anuais, e a sua coerência com os resultados esperados do Programa; 

 Dentre outras atribuições que se fizerem necessárias. 

Especialista em Monitoramento Socioambiental 
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 Assessorar o Gerente de Monitoramento e Avaliação no campo das intervenções em 

gestão ambiental e das ações sociais do Programa; 

 Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relativas a estudos, planos e 

projetos de cunho ambiental, de caráter social e de infraestrutura, promovendo a 

observância das normas e padrões estabelecidos no Manual de Operações do Programa 

e no contrato de empréstimo, bem como a supervisão técnica relativa à implantação 

das ações recorrentes; 

 Coordenar as ações relativas aos aspectos socioambientais relacionados à implantação 

do Programa; 

 Supervisionar e avaliar o cumprimento dos requisitos socioambientais previstos nos 

estudos de impacto e de controle ambiental (RAS, EIA/RIMA, PBA, PCA e outros), nos 

contratos das subexecutoras, na legislação e nas normas nacionais e estaduais e nas 

licenças ambientais concedidas pela autoridade licenciadora; 

 Articular-se com as autoridades ambientais no que diz respeito aos processos de 

licenciamento ambiental dos componentes do Programa; 

 Supervisionar as ações sociais dos Planos de Reassentamento, quando houver; 

 Apresentar periodicamente, à Coordenação Executiva da UCP, avaliação sobre a 

eficiência dos programas ambientais relacionados às intervenções físicas previstas e 

sobre os ajustes necessários; 

 Coordenar as ações de monitoramento dos indicadores de impactos estratégicos de 

cunho ambiental e social, como parte do sistema de monitoramento e avaliação do 

programa; 

 Coordenar as ações de Ouvidoria do Programa, referente aos questionamentos de 

caráter socioambiental formulados pela sociedade civil, incluindo as Organizações Não 

Governamentais – ONGs e outras partes interessadas nas obras, e nos programas 

ambientais do empreendimento. 

 

Especialista Ambiental 

 Apoiar à elaboração de relatórios técnicos sobre o programa, auxiliar na análise e 

avaliar as atividades ou qualquer alteração referente as atividades ambientais 

contempladas no PDSA II; 

 Informar os dados para a preparação de relatórios gerenciais e de programação anual 

sobre a execução de ações ambientais no âmbito do Programa; 

 Acompanhar e monitoramento da execução física das atividades contempladas nos 

planos operacionais anuais, e a sua coerência com os resultados esperados do Programa; 

 Cooperação na alimentação de dados sobre a execução física das atividades ambientais 

no sistema de informações gerenciais; 
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 Apoiar o especialista e monitoramento de projetos nas realizações correlatas às suas 

atribuições; 

 Entre outras funções que possam ser necessárias. 

Técnico Ambiental 

 Acompanhar a execução das ações ambientais no âmbito das correlações entre manejo 

florestal comunitário e processos de concessão florestais; 

 Apoiar o Especialista Ambiental na elaboração de relatórios técnicos que compõem o 

programa; 

 Apoiar o levantamento e organização de dados relativos à execução e monitoramento 

ambiental, manejo florestal comunitário e processos de concessão florestais do 

programa; 

 Alimentar o banco de dados do sistema de gerenciamento de informações; 

 Entre outras funções que possam ser necessárias. 

Técnico Agroflorestal: 

 Acompanhar a execução das ações ambientais no âmbito das cadeias de valor 

agroflorestais do Programa; 

 Apoiar o Especialista Ambiental na elaboração de relatórios técnicos no âmbito das 

cadeias de valor; 

 Levantar e organizar o banco de dados relativos à execução das cadeias de valor; 

 Alimentar o banco de dados do sistema de gerenciamento de informações; 

 Entre outras funções que possam ser necessárias. 

Técnico em Monitoramento de Projeto: 

 Apoiar à elaboração de relatórios técnicos sobre o programa; 

 Auxiliar na análise e avaliação das atividades; 

 Alimentar o banco de dados para a preparação de relatórios gerenciais sobre a execução 

das ações no âmbito do Programa; 

 Monitorar a execução física das atividades contempladas nos planos operacionais 

anuais, e a sua coerência com os resultados esperados do Programa; 

 Alimentar o banco de dados sobre a execução física do Programa; 

 Apoiar o especialista e monitoramento de projetos nas realizações correlatas às suas 

atribuições; 

 Entre outras funções que possam ser necessárias. 
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ANEXO V: PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE DE 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA – UCP  

215 

 



 

ANEXO VI: POLÍTICAS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS 
FINANCIADAS PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

GN-2349-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas para Aquisição de Bens e 
contratação de obras Financiadas 

pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março de 2011 

216 

 



 

GN-2349-9 

Índice 

I. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 1 
Propósito ....................................................................................................................................................... 1 
Considerações Gerais.................................................................................................................................... 1 
Aplicabilidade das Políticas .......................................................................................................................... 2 
Elegibilidade ................................................................................................................................................. 3 
Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo .................................................................................. 4 
Consórcios .................................................................................................................................................... 4 
Revisão pelo Banco ...................................................................................................................................... 4 
Aquisição Viciada ......................................................................................................................................... 4 
Referências ao Banco ................................................................................................................................... 5 
Práticas Proibidas ..........................................................................................................................................8 
Plano de Aquisições ...................................................................................................................................... 9 
II. CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL ........................................................................... 9 
A. Considerações Gerais .................................................................................................................... 9 
Introdução ..................................................................................................................................................... 9 
Tipo e Montante dos Contratos ..................................................................................................................... 9 
Licitação em Duas Etapas ........................................................................................................................... 10 
Divulgação e Publicidade ........................................................................................................................... 11 
Pré-qualificação de Licitantes..................................................................................................................... 11 
B. Editais de Licitação .................................................................................................................... 12 
Considerações Gerais ................................................................................................................................. 12 
Validade das Propostas e Garantia de Proposta .......................................................................................... 13 
Idioma ......................................................................................................................................................... 13 
Clareza dos Editais de Licitação ................................................................................................................. 13 
Padrões (Normas Técnicas)  ....................................................................................................................... 14 
Marcas, Firmas e Denominações ................................................................................................................ 14 
Preços ......................................................................................................................................................... 15 
Reajuste de Preços ...................................................................................................................................... 15 
Transporte e Seguro .................................................................................................................................... 16 
Disposições Relativas a Moedas ................................................................................................................. 16 
Moeda da Proposta ..................................................................................................................................... 17 
Conversão de Moedas para Comparação de Propostas .............................................................................. 17 
Moeda de Pagamento .................................................................................................................................. 17 
Condições e Forma de Pagamento ............................................................................................................. 18 
Propostas Alternativas ................................................................................................................................ 18 
Condições do Contrato ............................................................................................................................... 18 
Garantia de Execução ................................................................................................................................. 19 
Cláusulas sobre Liquidação por Perdas e Danos e Bonificações ................................................................ 19 
Força Maior ................................................................................................................................................ 19 
Legislação Aplicável e Solução de Controvérsias ...................................................................................... 19 

 
- i - 

 

 

 

  
217 

 



 

GN-2349-9 
 

C. Abertura e Avaliação de Propostas e Adjudicação do Contrato ................................................. 20  
Prazo para a Elaboração de Propostas ........................................................................................................ 20 
Procedimentos de Abertura de Propostas ................................................................................................... 20 
Esclarecimentos ou Alterações de Propostas .............................................................................................. 20 
Confidencialidade ....................................................................................................................................... 21 
Exame das Propostas .................................................................................................................................. 21 
Avaliação e Comparação de Propostas ....................................................................................................... 21 
Preferências Nacionais ............................................................................................................................... 22 
Prorrogação da Validade das Propostas ...................................................................................................... 22 
Pós-Qualificação de Licitantes ................................................................................................................... 23 
Adjudicação do Contrato ............................................................................................................................ 23 
Publicação do Resultado da Adjudicação ................................................................................................... 23 
Rejeição de Todas as Propostas .................................................................................................................. 23 
Esclarecimentos .......................................................................................................................................... 24 
D. CPI Modificada ........................................................................................................................... 24 
Operações Envolvendo um Programa de Importação................................................................................. 24 
Aquisições de Produtos Básicos ................................................................................................................. 25 

 
III. OUTROS MÉTODOS DE AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO ....................................................... 25 

 
Considerações gerais .................................................................................................................................. 25  
Concorrência Internacional Limitada ......................................................................................................... 25 
Licitação Pública Nacional ......................................................................................................................... 26 
Comparação de Preços ................................................................................................................................ 26 
Contratação Direta ...................................................................................................................................... 27 
Administração Direta .................................................................................................................................. 27 
Compras Diretas em Agências Especializadas ........................................................................................... 28 
Agentes de Compras ................................................................................................................................... 28 
Agentes de Inspeção ................................................................................................................................... 28 
Aquisições em Empréstimos a Intermediários Financeiros ........................................................................ 29 
Aquisições em CPO/COT/CPOT, Concessões e Operações Semelhantes do Setor Privado ..................... 29 
Aquisições Baseadas no Desempenho ........................................................................................................ 30 
Aquisições em Empréstimos Garantidos pelo Banco ................................................................................. 30 
Participação Comunitária em Licitações .................................................................................................... 30 

 
APÊNDICE 1 ............................................................................................................................................. 32 

 
REVISÃO PELO BANCO DAS DECISÕES SOBRE AQUISIÇÕES ..................................................... 32 

 
Planejamento das Aquisições ..................................................................................................................... 32  
Revisão “Ex-ante” ...................................................................................................................................... 32 
Modificação do Contrato Assinado ............................................................................................................ 33 
Revisão “Ex-post” ...................................................................................................................................... 34 

Devida Diligência 
 

APÊNDICE 2 ............................................................................................................................................. 35 
 

 

- ii - 

218 

 



 

GN-2349-9 

PREFERÊNCIAS NACIONAIS ............................................................................................................... 35 

Preferência por Bens de Produção Nacional ..................................................................................... 35 

APÊNDICE 3 ............................................................................................................................................. 37 

ORIENTAÇÃO AOS LICITANTES ......................................................................................................... 37 

Propósito ............................................................................................................................................ 37 

Responsabilidade pelas Contratações ................................................................................................ 37 

Papel do Banco .................................................................................................................................. 37 

Informação sobre Licitações .............................................................................................................. 38 

Papel do Licitante .............................................................................................................................. 38 

Confidencialidade .............................................................................................................................. 38 

Providências por parte do Banco ....................................................................................................... 39 

Esclarecimentos ................................................................................................................................. 39 

APÊNDICE 4 ............................................................................................................................................. 41 

POLÍTICAS RELATIVAS A AQUISIÇÕES EM EMPRÉSTIMOS AO SETOR PRIVADO ................ 41 

1. Aplicação de Políticas ao Setor Privado .................................................................................... 41 

2. Métodos de Aquisição ................................................................................................................ 41 

3. Conflito de Interesses ................................................................................................................. 41 

- iii - 

219 

 



 

GN-2349-9 

Abreviaturas 

 

CPO 

CPOT 

COT 

CIP 

CPT 

DDP 

FCA 

PNB 

BID 

CPI 

BID 

IFI 

CIL 

CNL 

ONG 

RP 

SBD 

UNDB 

 

Construção, Propriedade, Operação 

Construção, Propriedade, Operação, Transferência 

Construção, Operação, Transferência 

Transporte e Seguro Pagos até (local de destino) 

Transporte Pago até (local de destino) 

Entregue Imposto Pago até (local de destino) 

Transportador Livre até (local de destino) 

Produto Nacional Bruto 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Concorrência Pública Internacional 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Instituição Financeira Internacional 

Concorrência Internacional Limitada 

Concorrência Nacional Limitada 

Organização Não-Governamental 

Relatório do Projeto 

Documentos Padrões de Licitação 

United Nations Development Business 

220 

 



 

GN-2349-9 

I. Introdução 

Propósito 

1.1 O propósito deste documento é informar os executores de projeto financiado, total ou parcialmente, por 
empréstimo do Banco1 ou fundos administrados2 pelo Banco e executados por Beneficiários, sobre as 
políticas que regem a aquisição de bens e contratação de obras e serviços (exceto os de consultoria)3 
necessários à implementação do projeto. O Contrato de Empréstimo regula as relações jurídicas entre 
o Mutuário4 e o Banco, sendo estas Políticas aplicáveis à aquisição de bens e contratação de obras para 
o projeto, conforme previsto no Contrato de Empréstimo. Os direitos e obrigações do Mutuário, dos 
fornecedores de bens e empreiteiros para o projeto são regidos pelos Editais de Licitação e pelos 
contratos firmados entre o Mutuário e fornecedores de bens e empreiteiros, e não pelos presentes 
Políticas ou pelo Contrato de Empréstimo. Ressalvadas as partes do Contrato de Empréstimo, ninguém 
terá direitos dele decorrentes ou qualquer direito relativamente aos recursos provenientes do 
empréstimo. 

Considerações Gerais 

1.2 Compete ao Mutuário a responsabilidade pela implementação do projeto e, por conseguinte, pela 
adjudicação e administração de contratos abrangidos pelo projeto. Por sua vez, o Banco, de acordo com 
seu Convênio Constitutivo, “tomará as medidas necessárias para assegurar que os produtos de qualquer 
empréstimo que conceda ou garanta, ou em que tenha participação, se destinem unicamente aos fins 
para os quais o empréstimo tenha sido concedido, dando devida atenção às considerações de economia 
e eficiência”. Embora, na prática, as normas e os procedimentos específicos de aquisições e 
contratações a serem observados na implementação de um projeto dependam de cada caso em 
particular, as exigências do Banco são orientadas por quatro critérios: 

(a) a necessidade de economia e eficiência na implementação do projeto, inclusive nas aquisições de 
bens e contratação de obras nele incluídas; 

 

1.A expressão “Banco” usada nestas Políticas refere-se ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e aos fundos por ele administrados, e 
a expressão “empréstimos” inclui todos os instrumentos e métodos de financiamento, as cooperações técnicas e o financiamento de operações. 
A expressão “Contrato de Empréstimo” compreende todos os instrumentos legais nos quais as operações do Banco são formalizadas. 

2.Se houver discrepâncias entre os convênios dos fundos administrados pelo Banco e estas Políticas, prevalecerão os convênios. 

3.As referências a “bens” e “obras” contidas nestas Políticas incluem serviços conexos tais como: transporte, seguro, instalação, colocação 
em funcionamento, treinamento e manutenção inicial. “Bens” incluem: produtos básicos (commodities), matérias-primas, maquinaria, 
equipamento e instalações industriais. As disposições destas Políticas aplicam-se também a serviços licitados e contratados com base na 
execução de produtos mensuráveis fisicamente, tais como: perfuração, mapeamento e operações similares. Estas Políticas não abrangem 
serviços de consultoria, aos quais se aplicam as atuais Políticas para Seleção e Contratação de Consultores financiados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (denominadas “Políticas de Consultoria”). 

4. Em certos casos, o Mutuário apenas atua como intermediário, sendo o projeto executado por outra agência ou entidade. As referências ao 
Mutuário, contidas nestas Políticas, incluem tais agências e entidades, bem como Submutuários no contexto de subempréstimos e, no caso de 
cooperações técnicas, o Beneficiário
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(b) o interesse do Banco em oferecer a todos os licitantes elegíveis de países mutuários e não-
mutuários, membros do Banco5 as mesmas informações e igual oportunidade de competir para o 
fornecimento de bens e a contratação de obras financiados pelo Banco; 

(c) o interesse do Banco em estimular o desenvolvimento da construção civil e da indústria nacional 
do país Mutuário; e 

(d) a importância da transparência no processo de aquisições. 

1.3 A concorrência aberta é a base da licitação pública eficiente. Os Mutuários devem selecionar o método 
mais apropriado de aquisição. Na maioria dos casos, a Concorrência Pública Internacional (CPI), 
quando devidamente administrada e permitida a inclusão, no edital, de margens de preferência para 
bens de produção nacional, de acordo com as condições prescritas, é o método mais apropriado de 
seleção. Na maioria dos casos, portanto, o Banco exige que os Mutuários adquiram bens, contratem 
obras e serviços por meio de uma CPI aberta a Fornecedores e Empreiteiros elegíveis.6 Os 
procedimentos aplicáveis à CPI encontram-se descritos na Seção II destas Políticas. 

1.4 Quando a CPI não for o método de aquisição mais apropriado, outros métodos de aquisição poderão ser 
usados. A Seção III descreve os métodos de aquisição alternativos e as circunstâncias em que sua 
aplicação seria mais apropriada. Os métodos específicos que podem ser seguidos para as licitações no 
âmbito de cada projeto encontram-se discriminados no Contrato de Empréstimo. Os contratos 
específicos a serem financiados no âmbito do projeto e seu método de aquisição, em conformidade com 
o Contrato de Empréstimo, estão definidos no Plano de Aquisições, como indicado no parágrafo 1.16 
destas Políticas. 

Aplicabilidade das Políticas 

1.5. Os procedimentos descritos nestas Políticas aplicam-se a todos os contratos de bens e obras financiados, 
total ou parcialmente, por empréstimos do Banco.7 Nos contratos de bens e obras não financiados por 
empréstimo do Banco, o Mutuário pode adotar outros procedimentos. Nessas hipóteses, o Banco requer 
que os procedimentos a serem utilizados permitam ao Mutuário implantar o projeto com diligência e 
eficiência e que os bens a serem adquiridos e as obras a serem contratadas sejam: 

(a) de qualidade satisfatória e compatíveis com as características do projeto; 
(b) oportunamente entregues ou finalizadas; e 
(c) oferecidos a preços que não afetem adversamente a viabilidade econômico-financeira do projeto. 

 

 

 

 

 

5. Ver parágrafos 1.6, 1.7 e 1.8 

6. Ver parágrafos 1.6, 1.7 e 1.8 

7. Inclui os casos em que o Mutuário emprega um agente de compras nos termos do parágrafo 3.10. O Apêndice 4 destas 
Políticas aplica-se ao setor privado. 
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Elegibilidade 

1.6. Os recursos dos empréstimos do Banco somente podem ser utilizados para a aquisição de bens, e a 
contratação de obras e serviços de empresas ou indivíduos de países membros do Banco. Os indivíduos 
ou empresas de outros países serão inelegíveis para participação em contratos a serem financiados no 
todo ou em parte com empréstimos do Banco. Quaisquer outras condições de participação deverão ser 
limitadas àquelas que forem essenciais para assegurar que a empresa seja dotada das qualificações 
necessárias ao cumprimento do contrato em questão. 

1.7. Com relação a qualquer contrato financiado total ou parcialmente por empréstimo do Banco, 

é vedado ao Mutuário negar a pré ou pós-qualificação a uma empresa por razões não vinculadas à 
capacidade e disponibilidade de recursos necessários à boa execução do contrato, assim como 
desqualificar qualquer licitante por tais razões. Consequentemente, os Mutuários devem dedicar 
especial cuidado ao determinar a qualificação técnica e financeira dos licitantes, assegurando-se de que 
eles reúnam as qualificações necessárias para executar o contrato específico. 

1.8 São exceções à regra do parágrafo acima: 

(a) as empresas de um país ou os bens nele produzidos poderão ser excluídos se: (i) por meio de lei ou 
regulamento oficial, o país do Mutuário proibir relações comerciais com tal país, e desde que o 
Banco entenda que essa exclusão não prejudique a efetiva concorrência para o fornecimento dos 
bens ou obras necessários, ou, (ii) em cumprimento à decisão do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o país do Mutuário proibir a 
importação de bens de determinado país, pessoas ou entidades ou pagamentos a determinadas 
pessoas ou entidades. Se o país do Mutuário proibir pagamento a uma firma ou bens em virtude do 
cumprimento desse requisito, a empresa poderá ser excluída. 

(b) A empresa contratada pelo Mutuário para a prestação de serviços de consultoria para a elaboração 
ou implementação de um projeto, bem como qualquer de suas associadas, será desqualificada do 
subsequente fornecimento de bens e obras ou serviços (ver nota de rodapé 3) resultantes daqueles 
serviços de consultoria para tal preparação ou implementação ou a eles diretamente relacionados. 
Esta disposição não se aplica ao grupo de empresas diferentes (Consultores, Empreiteiros ou 
Fornecedores) que estejam desempenhando, conjuntamente, as obrigações derivadas de contrato 
do tipo empreitada integral ou de contrato para elaboração de projeto e respectiva construção. 8 

(c) As empresas estatais do país Mutuário poderão participar desde que demonstrem: (i) serem jurídica 
e financeiramente autônomas, (ii) operarem sob a égide das leis comerciais e (iii) não serem 
entidades dependentes do Mutuário ou Submutuário.9 

(d) Qualquer empresa, indivíduo, matriz ou filial ou qualquer forma de organização, constituída ou 
integrada por qualquer indivíduo (s) designado como parte contratante que o Banco declare 
inelegível nos termos dos subparágrafos (b) (v) e (e) do parágrafo 1.14 

 

• Ver parágrafo 2.5. 
• Exceto no caso de unidades de execução direta, tal como permitido nos termos do parágrafo 3.8. 
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destas Políticas, referentes a Práticas Proibidas (segundo definição constante do parágrafo 1.14), 
ou que outra instituição financeira internacional declare inelegível e esteja sujeito ao disposto nos 
acordos celebrados pelo Banco com relação ao reconhecimento recíproco de sanções, será 
inelegível para a adjudicação de contrato financiado pelo Banco ou para a obtenção de benefício 
financeiro ou de qualquer outra natureza oriundo de contrato financiado pelo Banco, durante o 
período determinado pelo Banco. 

Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo 

1.9 O Mutuário poderá decidir iniciar o processo licitatório antes da efetiva assinatura do correspondente 
Contrato de Empréstimo com o Banco. Em tais casos, os procedimentos de licitação, incluindo 
divulgação, deverão atender ao disposto nestas Políticas a fim de que os respectivos contratos venham 
a ser considerados elegíveis para financiamento do Banco, e o Banco revisará o processo utilizado pelo 
Mutuário. O Mutuário responde pelos riscos da referida contratação antecipada, e a concordância do 
Banco com os procedimentos, documentação ou recomendação de adjudicação não acarreta o seu 
compromisso em conceder o empréstimo para o projeto correspondente. Se o contrato for assinado, o 
reembolso pelo Banco, de quaisquer pagamentos efetuados pelo Mutuário relativamente a tal 
contratação, antes da assinatura do contrato de empréstimo, é tido como financiamento retroativo, 
somente sendo permitido nos limites estabelecidos no Contrato de Empréstimo. 

Consórcios 

1.10. Qualquer empresa pode apresentar propostas individualmente ou em consórcio, confirmando a 
responsabilidade solidária, tanto com empresas nacionais como com empresas estrangeiras. Entretanto, 
o Banco não admite que se incluam nas editais condições que exijam consórcios ou outras formas de 
associação obrigatória entre empresas. 

Revisão pelo Banco 

1.11 O Banco revisa os procedimentos de aquisição, documentos, avaliações de propostas, recomendações 
de adjudicação e contratos, a fim de assegurar-se de que o processo de licitação seja efetuado de acordo 
com os procedimentos acordados. Os procedimentos de revisão encontram-se descritos no Apêndice 1. 
O Plano de Aquisições aprovado pelo Banco10 especificará a aplicabilidade dos procedimentos de 
revisão relativos às diversas categorias de bens e obras a serem financiadas, no todo ou em parte, pelo 
empréstimo do Banco. 

Aquisição Viciada 

1.12 O Banco não financia despesas relativas a bens adquiridos e obras contratadas em desacordo com as 
disposições ajustadas no Contrato de Empréstimo e pormenorizadas no Plano de Aquisições.11 Nesses 
casos, o Banco declarará a aquisição viciada, sendo política. 

(i) Ver parágrafo 1.16. 
(ii) Ver parágrafo 1.16. 
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Do Banco cancelar a parcela do empréstimo destinada aos bens adquiridos e obras contratadas em tais 
circunstâncias. O Banco poderá, ainda, valer-se de outras medidas previstas no Contrato de 
Empréstimo. Mesmo no caso de o contrato haver sido adjudicado após a obtenção da “não objeção” do 
Banco, poderá o mesmo declarar viciado o processo se concluir que a “não objeção” baseou-se em 
informações incompletas, imprecisas ou enganosas fornecidas pelo Mutuário ou que os termos e 
condições do contrato foram modificados sem a aprovação do Banco. 

Referências ao Banco 

1.13 Caso o Mutuário deseje incluir nos Editais de Licitação alguma referência ao Banco, adotar-se-á a 
seguinte forma: 

 “O (nome do Mutuário ou Beneficiário) (doravante denominado “Mutuário”) solicitou ou 
recebeu financiamento (doravante denominado “Recursos”) do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”), para o custeio do projeto indicado nos 
DPL. O Mutuário pretende aplicar uma parcela dos Recursos para pagamentos elegíveis no 
âmbito do contrato, objeto deste Edital de Licitação. Os desembolsos pelo Banco estarão 
sujeitos aos termos e condições do Contrato de Financiamento. Os desembolsos somente serão 
efetuados mediante solicitação do Mutuário e aprovação pelo Banco, de acordo com os termos 
e condições do contrato de financiamento entre o Mutuário e o Banco. Nenhuma outra parte 
além do Mutuário terá qualquer direito decorrente do Contrato de Empréstimo ou 
relativamente aos Recursos. ” 

Práticas Proibidas 

1.14 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo Beneficiários de doações), Órgãos Executores e 
Organismos Contratantes, bem como todas empresas, entidades ou indivíduos licitantes que apresentem 
ou estejam apresentando propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, 
entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subcontratados, prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respetivos 
funcionários, empregados e representantes, quer com atribuições expressas ou implícitas) observem os 
mais altos padrões éticos e denunciem ao Banco12 todos os atos suspeitos de constituir Prática Proibida 
sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, 
negociação ou execução de um contrato. As Práticas Proibidas compreendem: (i) práticas corruptas; 
(ii) práticas fraudulentas; (iii) práticas coercitivas; (iv) práticas conclusivas; e (v) práticas obstrutivas. 
O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas Proibidas. Qualquer denúncia 
deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a 
devida investigação. O Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos. 
Além disso, o Banco celebrou acordos com outras instituições financeiras internacionais visando ao 
reconhecimento reciproco às sanções aplicadas pelos respetivos órgãos de sanção. 

• No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar suposta Práticas Proibidas, as 
normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre 
instituições financeiras internacionais. 
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Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 
 
 Uma “prática corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de outra parte; 
 Uma “prática fraudulenta” é qualquer ato ou omissão, incluindo a tergiversação de fatos ou 

circunstâncias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar uma parte para 
obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma obrigação; 

 Uma “prática coercitiva” consiste em prejudicar ou causar danos ou ameaçar prejudicar ou 
causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar 
indevidamente as ações de uma parte; 

 Uma “prática colusiva” é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de 
alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar inapropriadamente as ações de outra 
parte; e 
 

Uma “prática obstrutiva” consiste em: 
 

 destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência significativa para a 
investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente 
uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, 
coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a 
divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a 
continuação da investigação, ou 
 todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos 
de auditoria previstos no parágrafo 1.14(f) a seguir. 

 
Se sé determinar que, em conformidade com os procedimentos de sanção do Banco, qualquer empresa, 
entidade ou individuo atuando como proponente ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, 
incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subcontratados, prestadores de serviços, concessionários, Mutuários (incluindo os 
Beneficiários de doações), órgãos executores ou organismos contratantes (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), tiver 
cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco 
poderá: 

 Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para a aquisição de bens ou a 
contratação de obras financiadas pelo Banco; 

 Suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um 
empregado, agência ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou do Organismo 
Contratante cometeu uma Prática Proibida; 

 Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco e cancelar e/ou declarar 
vencido antecipadamente o pagamento de parte do empréstimo ou doação relacionada 
inequivocamente com um contrato, se houver evidencias de que o representante do Mutuário 
ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre 
outras medidas, a notificação adequada ao 
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Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco 
considere razoável; 

a) Emitir advertência à empresa, entidade ou indivíduo com uma carta formal censurando sua 
conduta. 

b) Declarar que uma empresa, entidade ou indivíduo é inelegível, permanentemente ou por um 
período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades 
financiados pelo Banco; e (ii) designação13 como subcontratado, subempreiteiro ou fornecedor 
de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para 
executar atividades financiadas pelo Banco. 

c) Encaminhar o assunto às autoridades competentes, encarregadas de fazer cumprir as leis; e/ou 
d) Impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que 

representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e processo. 
Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima 
referidas. 

• O disposto nos incisos (i) e (ii) do parágrafo 1.14(b) se aplicará também nos casos em que as partes 
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na 
pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra 
resolução. 

• A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público. 

• Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como proponente ou participando 
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, 
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subcontratados, 
prestadores de serviços, concessionários, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), 
órgãos executores ou organismos contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, 
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser 
sujeito a sanções, em conformidade com o disposto os acordos que o Banco tenha celebrado com 
outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de 
inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda 
inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou 
adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma instituição 
financeira internacional aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas. 

• O Banco requer que conste dos documentos de licitação e dos contratos financiados com 
empréstimo ou doação do Banco uma disposição exigindo que os requerentes, licitantes, 

fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, 

• Um subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens e serviços designado (utilizam-se diferentes expressões dependendo 
do documento de licitação) é aquele que cumpra uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo proponente em sua proposta 
ou proposta de pré-qualificação porque aporta experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitem ao 
proponente satisfazer os requisitos de elegibilidade da licitação; ou (ii) foi indicado pelo Mutuário. 
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subempreiteiros, subcontratados, prestadores de serviços e concessionários permitam que o Banco 
revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e ao 
cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. De 
acordo com esta política, qualquer requerente, licitante, fornecedor de bens e seus representantes, 
empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subcontratado, prestador de serviços e 
concessionário deverá prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requererá 
ainda que os contratos por ele financiados com um empréstimo ou doação incluam uma disposição 
que obrigue os requerentes, proponentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, subcontratados, prestadores de serviços e concessionários a: 
(i) manter todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um 
período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) 
fornecer qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e 
assegurar-se de que os empregados ou representantes dos requerentes, licitantes, fornecedores de 
bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros, subconsultores, prestadores 
de serviços e concessionários que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco 
estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de 
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, representante, – auditor ou consultor devidamente 
designado. Caso o requerente, proponente, fornecedor de serviços e seu representante, empreiteiro, 
consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subcontratado, prestador de serviços e 
concessionário se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma 
crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas 
apropriadas contra o requerente, proponente, fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro, 
consultor, pessoal, subempreiteiro, subcontratado, prestador de serviços ou concessionário. 

• O Banco exigirá que, quando um Mutuário adquira bens e contrate obras ou serviços distintos dos 
de consultoria diretamente de uma agência especializada de acordo com o parágrafo 3.9, no âmbito 
de um acordo entre o Mutuário e a respectiva agência especializada, todas as disposições do 
parágrafo 1.14 relativas às sanções e Práticas Proibidas sejam aplicadas integralmente aos 
requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subcontratados, prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou 
implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada 
para fornecer os bens, obras e serviços, que não os de consultoria, em conformidade com as 
atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar 
mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar 
a lista de empresas ou indivíduos declarados temporária ou permanentemente inelegíveis pelo 
Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma 
empresa ou um indivíduo declarado temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o 
Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere 
convenientes. 
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1.15 Com a concordância específica do Banco, o Mutuário poderá introduzir nos formulários de proposta 
para grandes contratos financiados pelo Banco, compromisso do licitante no sentido de observar, no 
decorrer do processo de seleção ou durante a execução do contrato, a legislação do país relativa a 
Práticas Proibidas (inclusive suborno), conforme contido nos Editais de Licitação.14 O Banco aceitará 
a introdução de tais disposições, a pedido do país do Mutuário, desde que os aspectos que regem tais 
disposições lhe sejam satisfatórios. 

Plano de Aquisições 

1.16 Como parte da preparação do projeto, o Mutuário deverá elaborar e, antes das negociações do 
empréstimo, fornecer ao Banco para sua aprovação, um Plano de Aquisições 15 aceitável pelo Banco, 
estabelecendo: (a) os contratos específicos para os bens, obras e/ou serviços necessários à execução do 
projeto, durante o período inicial de pelo menos 18 meses; (b) os métodos propostos para a licitação, 
desde que previstos no Contrato de Empréstimo; e (c) os respectivos procedimentos de revisão pelo 
Banco.16 O Mutuário deverá atualizar o Plano de Aquisições anualmente ou conforme necessário 
durante toda a duração do projeto. O Mutuário deverá implementar o Plano de Aquisições da forma 
como foi aprovado pelo Banco. 

II. Concorrência Pública Internacional 
A. Considerações Gerais 

Introdução 

2.1 O objetivo da Concorrência Pública Internacional (CPI), descrita nestas Políticas, é propiciar a todos os 
possíveis licitantes elegíveis17 o acesso oportuno e adequado às informações relativas aos 
requerimentos exigidos pelo Mutuário, bem como igualdade de oportunidade para apresentar propostas 
para o fornecimento de bens e obras. 

Tipo e Montante dos Contratos 

2.2 Os Editais de Licitação deverão indicar claramente o tipo de contrato a ser celebrado e conter as 
disposições contratuais apropriadas. Os contratos mais usuais preveem os regimes de execução por 
preço global, por preços unitários, por reembolso dos custos mais 

14 Por exemplo, tal compromisso pode ser redigido como segue: “Comprometemo-nos, no decorrer do processo licitatório (e 
durante a execução do contrato, caso ele nos seja adjudicado), a observar estritamente a legislação contra fraude e corrupção 
em vigor no [país do Mutuário], referida pelo [Mutuário] no edital relativo a este contrato e, sem prejuízo dos procedimentos 
do Banco para lidar com casos de fraude e corrupção, cumprir as normas administrativas estabelecidas por [autoridade local] 
para receber e resolver todas as queixas relativas aos procedimentos de licitação 

 
15 Se o projeto incluir seleção de serviços de consultoria, o Plano de Aquisições deverá incorporar, também, os métodos de 

seleção de serviços de consultoria, de acordo com as Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Banco dará publicidade ao Plano de Aquisições inicial após a aprovação do 
empréstimo respectivo. As atualizações ao Plano serão publicadas após sua aprovação pelo Banco 

 
16 Ver o Apêndice 1. 

 
17 Ver parágrafos 1.6, 1.7 e 1.8. 
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comissões, ou alguma combinação desses regimes. O Banco somente admite o emprego de contratos 
que prevejam o reembolso de custos em circunstâncias excepcionais, tais como, condições de alto risco 
ou diante da impossibilidade de determinar, antecipadamente e com exatidão, os custos envolvidos. 
Tais contratos deverão prever incentivos apropriados objetivando a limitação de custos. 

2.3 O tamanho e escopo de cada contrato dependerão da magnitude, natureza e localização do projeto. Nos 
projetos que envolvam bens e obras diversificados, contratos distintos geralmente serão celebrados para 
obras e o fornecimento e/ou a instalação de diferentes itens de equipamentos e instalações18. 

2.4. Em projeto cuja implementação requeira itens de equipamento ou obras semelhantes, porém 
individualizados, o Edital poderá admitir a apresentação de propostas com diversas opções contratuais, 
que sejam capazes de atrair o interesse tanto de empresas de pequeno como de grande porte, que 
poderão optar pela apresentação de proposta para contratos individuais (lotes) ou para grupo de 
contratos similares (pacote). Todas as propostas e combinações de propostas serão entregues no mesmo 
prazo, submetidas à abertura e avaliação simultânea, de modo a demonstrar qual proposta ou 
combinação de propostas oferece o menor custo avaliado para o Mutuário.19 

2.5. Em certos casos, o Banco poderá admitir ou exigir a adoção de contrato do tipo empreitada integral, no 
qual o objeto de um único contrato engloba a elaboração de projeto e serviços de engenharia, o 
fornecimento e instalação de equipamentos e a realização de obras ou a construção de uma instalação 
completa. Alternativamente, pode o Mutuário optar por manter para si a responsabilidade pelo projeto 
e serviços de engenharia, solicitando propostas apenas para o fornecimento e instalação dos bens e 
obras necessários para o componente do projeto. Admitem-se também, contratos que envolvam tanto a 
elaboração de projeto como a construção, bem como contratos de administração20 de obras, nos casos 
apropriados.21 

Licitação em Duas Etapas 

2.6. Nos casos de contratos do tipo empreitada integral ou de contratos para montagem de instalações grandes 
e complexas, ou ainda de obras civis de natureza especial ou de complexa tecnologia da informação e 
comunicação, a elaboração prévia de especificações técnicas completas pode ser inconveniente ou 
impraticável. Nesse caso, pode-se adotar procedimento de licitação em duas etapas, a primeira das quais 
será destinada à solicitação de propostas exclusivamente técnica, sem oferta de preço, baseadas em 
projeto 

18 Para os fins destas Políticas, “instalações” referem-se ao equipamento instalado, como no caso de um estabelecimento de 
produção. 

19 Ver os procedimentos de avaliação das propostas nos parágrafos 2.49-2.54. 
20 Numa construção, o Empreiteiro administrador geralmente não executa as obras diretamente, mas gerencia o trabalho a ser 

contratado com outros subempreiteiros, mantendo, no entanto, inteira responsabilidade e risco em relação ao preço, qualidade 
e observância dos prazos. Por outro lado, o Gerente da Obra é um Consultor ou agente do Mutuário, não assumindo tais riscos 
(no caso de os serviços do Gerente da Obra serem objeto de financiamento concedido pelo Banco, devem os mesmos ser 
licitados conforme o disposto nas Políticas de Consultoria. Ver nota de rodapé nº 3). 

21 Ver também os parágrafos 3.14 e 3.15 para contratações baseadas no desempenho. 
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conceitual ou em especificações de desempenho, sujeitas a esclarecimentos e ajustes técnicos e 
comerciais. A segunda etapa consiste na emissão de Edital atualizado22 e consequente apresentação de 
propostas técnicas definitivas acompanhadas dos respectivos preços. 

Divulgação e Publicidade 

2.7 A divulgação oportuna das licitações é elemento essencial do processo competitivo. No caso de projetos 
que incluam CPIs, deve o Mutuário elaborar uma minuta de Aviso Geral de Licitação, submetendo-a 
ao Banco. O Banco providenciará sua publicação no United Nations Development Business online 
(UNDB online) e no site do Banco.23 O Aviso conterá informação relativa ao Mutuário (ou provável 
Mutuário), montante e propósito do empréstimo, escopo das aquisições objeto da CPI, bem como o 
nome, número de telefone (ou fax), endereço da agência do Mutuário responsável pelas licitações e o 
endereço eletrônico no qual os avisos específicos de licitação serão publicados. Caso já seja conhecida, 
também deverá ser divulgada a data prevista para que os editais de pré-qualificação ou de licitação 
estejam disponíveis. Os editais de pré-qualificação ou licitação, conforme o caso, não poderão estar 
disponíveis ao público antes da data de publicação do Aviso Geral de Licitações. 

2.8. Os avisos de pré-qualificação ou de licitação, conforme o caso, deverão ser publicados como Avisos 
Específicos de Licitação, em pelo menos um jornal de circulação nacional do país do Mutuário, em 
Diário Oficial (se estiver disponível na Internet) e/ou em portal eletrônico de livre acesso no qual o 
Mutuário anuncie todas as oportunidades de negócios do governo. Tais avisos também deverão ser 
publicados no UNDB online e no site do Banco. O aviso deverá ser publicado com antecedência 
suficiente para permitir que os licitantes obtenham os editais de pré-qualificação ou de licitação, 
elaborem e apresentem suas propostas.24 

Pré-qualificação de Licitantes 

2.9 A pré-qualificação é geralmente necessária no caso de obras de grande vulto e complexidade ou 
circunstância em que o alto custo envolvido na elaboração de propostas pormenorizadas possa 
desestimular a participação de interessados, como o caso de equipamentos sob encomenda, instalações 
industriais, serviços especializados, complexa tecnologia da informação e contratos do tipo empreitada 
integral, projeto e construção ou contratos de gerenciamento/administração de obras. Esse método 
assegura, também, que os convites para apresentação de proposta se restrinjam àqueles que disponham 
de capacidade e recursos adequados. A pré-qualificação deve basear-se inteiramente na capacidade e 
recursos dos potenciais licitantes de desempenhar satisfatoriamente as atividades previstas no contrato 
considerando-se: (a) experiência e desempenho anterior em 

22 Ao revisar os Editais de Licitação para a segunda etapa, o Mutuário deverá respeitar a confidencialidade das propostas técnicas 
dos licitantes apresentadas na primeira etapa, conforme as exigências de transparência e direitos de propriedade intelectual. 

23 UNDB é uma publicação das Nações Unidas. Informações sobre assinatura estão disponíveis em: Development 

Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, EUA (website: www.devbusiness.com; 
 

Email: dbusiness@un.org); o site do Banco Interamericano de Desenvolvimento é: www.iadb.org. 

24 O Banco elaborou um Edital Padrão de Pré-Qualificação para uso dos seus Mutuários, quando necessário. 
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contratos similares, (b) capacidade em termos de pessoal, equipamento e instalações necessárias à 
execução das obras ou à fabricação dos bens, e (c) situação financeira. 

2.10 O Aviso de Pré-Qualificação para contratos específicos ou grupos de contratos similares será divulgado 
nos termos descritos nos parágrafos 2.7 e 2.8, supra. O objeto do contrato e uma clara definição dos 
requisitos de qualificação deverão ser remetidos àqueles que responderem ao aviso. A apresentação de 
propostas será facultada a todos os candidatos que satisfaçam os requisitos especificados. O Mutuário 
deverá informar a todos os candidatos o resultado da pré-qualificação. Os editais deverão ser postos à 
disposição dos licitantes pré-qualificados tão logo se conclua o processo de pré-qualificação. Na pré-
qualificação para grupos de contratos a serem adjudicados ao longo de um período de tempo, pode-se 
estabelecer uma limitação para o número ou valor total de contratos a serem adjudicados a um mesmo 
licitante, baseando-se esse limite nos recursos do licitante. A relação de empresas pré-qualificadas, em 
tais circunstâncias, será periodicamente atualizada. As informações fornecidas nos editais de pré-
qualificação serão confirmadas previamente ao momento da adjudicação específica, devendo esta ser 
negada ao licitante que já não disponha de capacidade ou recursos suficientes para o bom desempenho 
do contrato. 

B. Editais de Licitação 

Considerações Gerais 

2.11 Os Editais de Licitação deverão fornecer as informações necessárias para que o interessado na licitação 
elabore proposta de fornecimento de bens e obras. Esses documentos, embora com pormenorização e 
complexidade variadas, conforme a dimensão e a natureza do pacote proposto e do contrato, geralmente 
incluem: aviso; instruções aos licitantes; formulário da proposta; formulário do contrato; condições 
gerais e especiais do contrato; especificações e desenhos; informação técnica relevante (incluindo as 
de natureza geológica e ambiental); relação dos bens ou planilha de quantidades; prazo de entrega ou 
cronograma de execução; e apêndices necessários, tais como modelos para garantias diversas. Os 
critérios de avaliação e seleção da proposta considerada de menor preço serão claramente indicados nas 
instruções aos licitantes e/ou nas especificações. O valor eventualmente cobrado para a aquisição dos 
Editais de Licitação deverá ser razoável, refletindo apenas o custo de impressão e entrega aos 
interessados, não devendo ser elevado a ponto de desestimular a participação de licitantes qualificados. 
O Mutuário poderá usar um sistema eletrônico para distribuir os Editais de Licitação, desde que o Banco 
considere o referido sistema adequado. Se os Editais de Licitação forem distribuídos eletronicamente, 
o sistema eletrônico deverá ser seguro para evitar modificações nos referidos Editais e não deverá 
restringir o acesso dos Licitantes aos mesmos. Os parágrafos seguintes contêm orientação a respeito 
dos elementos essenciais dos Editais de Licitação. 

2.12 Os Mutuários deverão utilizar os Documentos Padrão para Licitações (DPL) elaborados pelo Banco, 
podendo neles inserir modificações mínimas, previamente autorizadas pelo Banco, necessárias à 
adequação dos documentos a condições específicas do projeto. Essas modificações somente poderão 
ser introduzidas na seção de dados do edital do documento padrão e na seção de dados do contrato ou 
nas condições especiais do contrato, vedando-se 
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a introdução de modificações no texto padrão dos DPL do Banco. Para os casos em que o Banco não 
disponha de documento padrão para licitações, o Mutuário poderá utilizar outras condições e modelos 
padronizados de contrato, internacionalmente reconhecidos, desde que o Banco as considere aceitáveis. 

Validade das Propostas e Garantia de Proposta 

2.13. Os licitantes serão convidados a apresentar propostas, válidas pelo prazo especificado nos Editais de 
Licitação, o qual deverá ser suficiente para que o Mutuário proceda à comparação e avaliação das 
propostas, revise com o Banco a recomendação de adjudicação (se requeridos no Plano de Aquisições) 
e obtenha todas as aprovações necessárias para a assinatura do contrato nesse período. 

2.14 Os Mutuários poderão exigir garantia de proposta. Quando exigida, a garantia de proposta deverá ser 
em valor e forma especificados no Edital de Licitação25 e deverá ter validade de quatro semanas além 
do prazo de validade das propostas, de modo a propiciar ao Mutuário tempo suficiente para executar a 
garantia, se necessário. Tão logo se assine o contrato com o licitante vencedor, deverão ser devolvidas 
as garantias de proposta apresentadas pelos demais licitantes. No lugar de uma garantia de proposta, o 
Mutuário poderá exigir que os licitantes assinem uma declaração aceitando que deixarão de ser 
elegíveis para apresentar propostas em qualquer contrato com o Mutuário por um período de tempo, 
caso retirem ou modifiquem suas propostas durante o período de validade das mesmas ou, caso lhes 
seja adjudicado o contrato, deixem de assiná-lo ou de apresentar uma garantia de execução no prazo 
definido no Edital de Licitação, o licitante será inelegível por determinado período de tempo de 
apresentar ofertas perante o Mutuário. 

Idioma 

2.15 Os editais de pré-qualificação e de licitação e as propostas deverão ser elaboradas em um dos seguintes 
idiomas, selecionado pelo Mutuário: inglês, francês, espanhol ou português. A proposta, bem como 
toda correspondência e documentação relativa à licitação entre o licitante e a agência contratante, deve 
ser redigida no idioma especificado nos documentos de pré-qualificação ou licitação. Os documentos 
de apoio e material impresso que façam parte do pedido de pré-qualificação ou da proposta podem estar 
em outro idioma, desde que acompanhados de uma tradução dos trechos relevantes no idioma 
especificado nos documentos de pré-qualificação ou licitação, em cujo caso, para fins de interpretação 
do pedido de pré-qualificação ou proposta, vigorará essa tradução. 

Clareza dos Editais de Licitação 

2.16 Os Editais de Licitação serão redigidos de forma a permitir e estimular a competição internacional, 
descrevendo, com clareza e precisão, a obra a ser executada, sua localização, os bens a serem 
fornecidos, o local de entrega ou instalação, o cronograma de entrega ou conclusão, os requisitos 
mínimos de desempenho, os requisitos de manutenção 

25 A garantia de proposta deverá estar em formato de acordo com os editais padrões de licitação e ser emitida por um banco ou 
instituição financeira de boa reputação selecionada pelo licitante. Se a instituição emissora da garantia estiver localizada no 
exterior, a mesma deverá ter uma instituição financeira correspondente localizada no país do Mutuário para tornar a garantia 
exequível. 
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e garantia, bem como quaisquer outros termos e condições aplicáveis. Os Editais de Licitação, quando 
necessário, apresentarão a descrição dos testes, padrões e métodos a serem utilizados para determinar 
a adequação do equipamento entregue ou das obras executadas, com as respectivas especificações. Os 
desenhos deverão ser consistentes com o texto das especificações, devendo-se estabelecer a ordem de 
precedência entre ambos. 

2.17 Os Editais de Licitação deverão especificar os fatores, além do preço, a serem considerados na avaliação 
das propostas, e como tais fatores serão quantificados e avaliados. Na hipótese de serem admitidas 
propostas alternativas baseadas em projetos, materiais, cronogramas de conclusão, termos de 
pagamento, etc., as condições para aceitação das mesmas e o método de sua avaliação deverão estar 
expressamente indicados. 

2.18 A todos os possíveis licitantes será dada a mesma informação, sendo-lhes assegurada igualdade de 
oportunidades na obtenção de informações adicionais, de forma tempestiva. Os Mutuários deverão 
facultar o acesso apropriado dos licitantes interessados aos locais do projeto. Para contratos de obras 
ou contratos complexos de fornecimento de bens, em particular os que requerem recuperação de obras 
ou recondicionamento de equipamento já existente, poderá ser promovida uma reunião prévia, durante 
a qual os possíveis licitantes poderão obter esclarecimentos de representantes do Mutuário 
(pessoalmente ou online). Serão lavradas atas das reuniões, cujas cópias serão enviadas ao Banco e a 
todos os possíveis licitantes em formato impresso ou eletrônico. Qualquer informação adicional, 
esclarecimento, correção de erro ou modificação nos Editais de Licitação, será enviada, antes do 
término do prazo para apresentação das propostas, a todos os que tiverem retirados os documentos de 
licitação, dando aos licitantes tempo suficiente para que sejam adotadas as providências e feitos os 
ajustes apropriados. Se necessário, o prazo para apresentação de propostas poderá ser prorrogado. O 
Banco deverá receber uma cópia (em formato impresso ou eletrônico) e ser consultado para emitir sua 
“não objeção” quando o contrato estiver sujeito à revisão Ex-ante. 

Padrões (Normas Técnicas) 

2.19. As normas técnicas e especificações técnicas citadas nos Editais de Licitação deverão possibilitar a 
competição assegurando simultaneamente o desempenho essencial ou outros requisitos relativos aos 
bens e/ou obras licitados. Na medida do possível, o Mutuário utilizará normas técnicas 
internacionalmente aceites, tais como as emitidas pela Organização Internacional de Padrões 
(“International Standards Organization, ISO”), com as quais o equipamento, material ou mão-de-obra 
deverão estar de acordo. Inexistindo ou sendo inadequadas essas normas técnicas internacionais, 
poderão ser utilizadas normas técnicas nacionais. Em todos os casos, os Editais de Licitação deverão 
declarar que equipamentos, materiais ou mão-de-obra que correspondam a outras normas técnicas e 
que se proponham ao menos equivalência substancial a aquelas, também serão aceites. 

Marcas, Firmas e Denominações 

2.20. As especificações deverão se basear em características essenciais e/ou requisitos de desempenho. 
Referências a marcas, números de catálogo ou classificações semelhantes devem ser evitadas. Sendo 
necessário referir-se à marca ou ao número de catálogo de um determinado fabricante a fim de 
esclarecer alguma especificação que de outro modo 
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estaria incompleta, será adicionada à referência a expressão “ou equivalente”. A especificação permitirá 
que sejam aceitas propostas de bens com características similares e desempenho pelo menos 
substancialmente equivalente ao exigido. 

Preços 

2.21. Aos licitantes será solicitado cotar seus preços base CIP26 [transporte e seguro pagos a (local de destino)], 
de acordo com as normas INCOTERMS, para todos os bens, independentemente do país de origem. 
Quando se exigir do licitante a prestação de serviços de instalação, comissionamento ou outros serviços 
similares, como no caso de contratos de “fornecimento e instalação”, o licitante deverá ser solicitado a 
cotar na proposta, adicionalmente, os preços desses serviços. 

2.22 No caso de contratos do tipo empreitada integral, dever-se-á solicitar aos licitantes que apresentem o 
preço final das instalações no local designado, incluindo todos os custos de fornecimento dos 
equipamentos, transporte marítimo, transporte local e seguros, instalação e comissionamento, bem 
como os custos de obras conexas e todos os demais serviços incluídos no escopo do contrato, tais como: 
projeto, manutenção, operação, etc. Salvo disposição em contrário, contida nos Editais de Licitação, o 
preço de um contrato do tipo empreitada integral incluirá todas as taxas, tributos e outros encargos.27 

2.23. No caso de contratos de obras dever-se-á solicitar aos licitantes que cotem preços unitários ou globais 
para a execução das obras, e tais preços deverão incluir todos os encargos, tributos e outros encargos. 
Dever-se-á permitir aos licitantes obter todos os insumos (exceto mão-de-obra não qualificada) de 
quaisquer fontes elegíveis, visando a incrementar a competitividade de suas propostas. 

Reajuste de Preços 

2.24 Os Editais de Licitação deverão, alternativamente, estabelecer: (a) que os preços contidos nas propostas 
serão fixos ou (b) que os preços estarão sujeitos a reajuste a fim de refletir quaisquer variações (para 
mais ou para menos) nos custos dos principais componentes do contrato, tais como: mão-de-obra, 
equipamento, materiais e combustíveis. Os dispositivos sobre reajuste de preços geralmente são 
desnecessários em contratos simples que envolvam entrega de bens ou conclusão de obras no prazo de 
até dezoito (18) meses, devendo, no entanto, ser incluídos em contratos com prazo superior ao aqui 
referido. Não obstante, é prática comercial corrente a obtenção de preços fixos para certos tipos de 

26 Para outras definições, consultar INCOTERMS 2000, publicado pela Câmara Internacional de Comércio, 38 Cours Albert 1er, 
75008 Paris, França. CIP representa transporte e seguro pagos (até lugar de destino). Este termo poderá ser usado 
independentemente do modo de transporte, incluindo transporte multimodal. O termo “CIP” inclui pagamento de tarifas 
aduaneiras e outros tributos não pagos de importação cuja responsabilidade é do Mutuário, seja para bens previamente 
importados ou que virão a ser importados. Para bens previamente importados, o preço CIP cotado deverá ser diferenciável do 
valor original de importação desses bens declarados à alfândega e deverá incluir qualquer abatimento ou acréscimo do agente 
ou representante local e todos os custos locais (exceto as tarifas e impostos de importação) que serão pagos pelo comprador. 

27 Bens em propostas para contratos do tipo empreitada integral poderão ser solicitados com base em DDP Entregue Imposto 
Pago até (local de destino) (ver INCOTERMS 2000), e os licitantes devem poder escolher livremente as melhores combinações 
entre bens importados e bens produzidos no país do Mutuário na preparação de suas propostas. 
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equipamento independentemente do prazo de entrega, não havendo, nesses casos, necessidade de 
dispositivo sobre reajuste. 

2.25 os preços podem ser ajustados mediante a adoção de fórmula (s) que desdobrem o preço total em 
componentes a serem ajustados por índices estabelecidos para cada componente ou, alternativamente, 
com base em prova documental (incluindo faturas) apresentadas pelo Fornecedor ou Empreiteira. A 
adoção de uma fórmula de ajuste de preços é preferível ao da prova documental. O método a ser 
utilizado, a fórmula (se aplicável) e a data-base para sua aplicação deverão estar claramente 
discriminados nos Editais de Licitação. Na hipótese de a moeda de pagamento ser diferente da fonte de 
insumo e do índice correspondente, será aplicado à fórmula um fator de correção para evitar reajustes 
incorretos. 

Transporte e Seguro 

2.26 Os Editais de Licitação devem permitir que Fornecedores e Empreiteiros providenciem transporte e 
seguro junto a qualquer fonte elegível. Os Editais de Licitação devem indicar os tipos e condições dos 
seguros a serem providenciados pelo licitante. A indenização pagável correspondente ao seguro de 
transporte deverá equivaler a, no mínimo, 110% do valor do contrato, na moeda do contrato, ou em 
moeda livremente conversível, visando possibilitar a pronta substituição de bens desaparecidos ou 
danificados. Nos contratos de obras, geralmente se adotará apólice de seguro para cobertura total de 
riscos por parte do Empreiteiro. Na hipótese de grandes projetos executados por diversos Empreiteiros 
num só local, poderá o Mutuário obter, por processo competitivo uma cobertura total ou seguro total 
do projeto. 

2.27. Excepcionalmente, caso o Mutuário deseje reservar às empresas nacionais ou outras fontes designadas o 
transporte e seguro relativos à importação de bens, deverá solicitar aos licitantes que, além dos preços 
cotados CIP (local de destino) conforme estabelecido no parágrafo 2.21, apresentem a cotação em base 
FCA (local designado) ou CPT (local de destino). A seleção da proposta avaliada como a de menor 
custo deverá ter como base o preço CIP (local de destino), podendo o Mutuário, no entanto, celebrar o 
contrato em base FCA ou CPT, providenciando por sua conta o transporte e/ou seguro. Nessas 
circunstâncias, o contrato estará limitado ao preço FCA ou CPT. Na hipótese de o Mutuário optar pela 
não obtenção de seguro no mercado, deverá comprovar ao Banco a existência de recursos prontamente 
disponíveis para pagamento imediato, em moeda livremente conversível, das indenizações necessárias 
para a substituição de bens perdidos ou danificados. 

Disposições Relativas a Moedas 

2.28 Os Editais de Licitação indicarão a moeda ou moedas a serem utilizadas pelos licitantes na cotação de 
seus preços, o procedimento de conversão de preços expressos em moedas diversas a uma única moeda, 
objetivando a comparação de propostas, e as moedas a serem utilizadas para o pagamento do preço do 
contrato. As disposições seguintes (parágrafos 2.29 a 2.33) destinam-se a: (a) assegurar que os licitantes 
tenham oportunidade de minimizar os riscos cambiais relativos à moeda da proposta e do pagamento, 
podendo assim oferecer melhores preços; (b) oferecer a licitantes de países que tenham moedas 
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fracas a opção de utilizar moeda mais forte e assim utilizar uma base mais firme para o preço proposto; 
e (c) assegurar que o processo de avaliação de propostas seja feito de modo mais justo e transparente. 

Moeda da Proposta 

2.29 Os Editais de Licitação declararão que o licitante poderá cotar o preço da proposta em qualquer moeda. 
Caso o licitante deseje expressar o preço da proposta como a soma de montantes em diferentes moedas 
estrangeiras, ele poderá fazê-lo, desde que o preço não inclua mais do que três moedas estrangeiras. 
Além disso, poderá o Mutuário exigir que a parte do preço da proposta correspondente aos custos locais 
incorridos seja expressa na moeda do país do Mutuário28. 

2.30 Nos Editais de Licitação de obras, o Mutuário poderá exigir que os licitantes expressem todo o preço 
da proposta em moeda local, concomitantemente com os requisitos de pagamentos em até três moedas 
estrangeiras, de escolha do licitante, para fazer face aos insumos procedentes de outros países que não 
o do Mutuário. Estas deverão ser expressas como percentuais do preço total da proposta, juntamente 
com as taxas de câmbio utilizadas nos cálculos. 

Conversão de Moedas para Comparação de Propostas 

2.31 O preço da proposta é representado pela soma de todos os pagamentos nas diferentes moedas solicitadas 
pelo licitante. Para fins de comparação, os preços da proposta serão convertidos para uma única moeda 
selecionada pelo Mutuário (moeda local ou moeda estrangeira livremente conversível) e devidamente 
indicada nos Editais de Licitação. O Mutuário efetuará a conversão utilizando a taxa de câmbio (venda) 
fixada para tais moedas por fonte oficial (como o Banco Central), por banco comercial ou jornal de 
circulação internacional para transações similares em data previamente selecionada. A fonte e a data 
das taxas de câmbio a serem utilizadas na conversão deverão constar dos Editais de Licitação, não 
podendo ser fixada data anterior a quatro semanas, contadas da data de entrega das propostas, nem 
posterior à data originalmente estabelecida para o término do prazo de validade da proposta. 

Moeda de Pagamento 

2.32 O pagamento do preço do contrato deverá ser efetuado na(s) moeda(s) indicada(s) pelo licitante 
vencedor em sua proposta. 

2.33. Na hipótese de haver sido exigido que o preço da proposta seja expresso na moeda local, uma vez que o 
licitante tenha solicitado pagamento em moedas estrangeiras expressas como percentagem do preço da 
proposta, as taxas de câmbio adotadas para fins de pagamento serão as indicadas pelo licitante na 
proposta, de modo a assegurar que o valor da parcela da proposta em moeda estrangeira seja mantido 
sem perda ou ganho. 

 

28 Doravante denominada moeda local. 
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Condições e Forma de Pagamento 

2.34. As condições de pagamento devem ser fixadas de acordo com as práticas comerciais internacionais 
específicas, aplicáveis aos bens e obras. 

(a) Contratos de fornecimento de bens deverão prever o pagamento integral na entrega e, caso exigido, 
inspeção dos bens contratados, salvo em relação a contratos que envolvam instalação e 
comissionamento. Nesses casos, parte do pagamento poderá ser efetuada depois que o Fornecedor 
cumpra todas as suas obrigações contratuais. Estimula-se a utilização de cartas de crédito visando 
assegurar o pronto pagamento ao Fornecedor. No caso de grandes contratos de fornecimento de 
equipamento e instalações devem ser incluídos dispositivos relativos a adiantamentos adequados e, 
em contratos de longa duração, disposições acerca de pagamentos escalonados ao longo do período 
de produção ou montagem. 

(b) Os contratos de obras disporão, conforme o caso, acerca de adiantamentos destinados à 
mobilização, equipamento e materiais do Empreiteiro, aos pagamentos progressivos regulares e à 
retenção de parte do pagamento devido, em montante razoável, a ser restituído ao Empreiteiro 
quando do cumprimento de suas obrigações contratuais. 

2.35. Qualquer adiantamento de pagamento destinado à mobilização e despesas similares, efetuado quando da 
assinatura de contrato de bens ou obras, deverá relacionar-se ao montante estimado de tais despesas e 
estar previsto nos Editais de Licitação. Outros adiantamentos a serem feitos, tais como: os relacionados 
à entrega, no canteiro, de materiais a serem incorporados às obras, também deverão ter os respectivos 
valores e prazos especificados. Os Editais de Licitação deverão especificar os detalhes de qualquer 
garantia exigida para a antecipação de pagamentos. 

2.36 Os Editais de Licitação devem dispor acerca do método de pagamento e os termos oferecidos, indicando 
se pagamentos e termos alternativos serão permitidos e, se for o caso, como os termos afetarão a 
avaliação das propostas. 

Propostas Alternativas 

2.37 O Edital de Licitação deverá estipular claramente quando se faculta a apresentação de propostas 
alternativas pelos licitantes, caso em que deverá indicar como devem ser apresentadas, como os preços 
devem ser ofertados e em que bases as propostas alternativas serão avaliadas. 

Condições do Contrato 

2.38. Os documentos contratuais definirão claramente o escopo da obra a ser executada, os bens a serem 
fornecidos, os direitos e obrigações do Mutuário, do Fornecedor ou Empreiteiro, bem como as 
atribuições e competências do engenheiro, arquiteto ou gerente da obra, caso empregado pelo Mutuário, 
relativamente à supervisão e administração do contrato. Além das condições gerais do contrato, 
quaisquer condições especiais relativas aos bens ou obras específicas, bem como à localização do 
projeto, deverão ser incluídas. As condições do contrato devem fornecer uma distribuição equilibrada 
dos riscos e responsabilidades. 
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Garantia de Execução 

2.39 Os Editais de Licitação de obras devem exigir a instituição de garantia em valor suficiente para o 
ressarcimento do Mutuário em caso de inadimplência contratual por parte do Empreiteiro. Essa garantia 
será fornecida na forma e valor estabelecidos pelo Mutuário no Edital.29 O valor da garantia pode 
variar, dependendo do tipo de garantia oferecido e da natureza e do objeto das obras. Parte da garantia 
deverá se estender suficientemente além da data de conclusão das obras, a fim de dar cobertura ao 
período de correção de defeitos ou manutenção, até a aceitação final pelo Mutuário. Alternativamente, 
os contratos poderão prever um percentual de cada pagamento periódico a ser retido como garantia até 
a data da aceitação final. Pode ser facultada aos Empreiteiros a substituição do montante retido por 
garantia equivalente, após a aceitação provisória. 

2.40. Nos contratos de fornecimento de bens, a necessidade de garantia de execução depende das condições do 
mercado e da prática comercial aplicável para o tipo de bens objeto do contrato. Pode-se exigir garantia 
dos fornecedores ou fabricantes visando o eventual ressarcimento devido em face de inadimplência 
contratual. Essa garantia de desempenho, em valor adequado, pode também cobrir as obrigações 
referentes à garantia do produto, facultando-se, alternativamente, a retenção de percentagem dos 
pagamentos para cobrir obrigações de garantia, quaisquer falhas de instalação ou comissionamento. O 
montante da garantia ou da retenção deve ser razoável. 

Cláusulas sobre Liquidação por Perdas e Danos e Bonificações 

2.41 Disposições prevendo ressarcimento de danos ou disposições semelhantes, em montante adequado, 
deverão ser incorporadas às condições do contrato caso o atraso na entrega de bens, na conclusão das 
obras, ou na inadequação dos bens e obras em relação ao desempenho especificado possa resultar em 
custo adicional, perda de receita ou de outros benefícios pelo Mutuário. Também poderão ser incluídas 
disposições estabelecendo uma bonificação a ser paga a Fornecedores ou Empreiteiros pela antecipação 
na conclusão das obras ou na entrega dos bens, quando tal antecipação resultar em benefício para o 
Mutuário. 

Força Maior 

2.42. As condições do contrato devem estipular que as partes não serão consideradas inadimplentes caso o 
descumprimento de obrigações contratuais decorrer de um evento de força maior, conforme definido 
nas condições do contrato. 

Legislação Aplicável e Solução de Controvérsias 

2.43. As condições do contrato conterão dispositivos a respeito da legislação aplicável e foro para a solução de 
controvérsias. A arbitragem comercial internacional tem vantagens práticas em relação a outros 
métodos de solução de controvérsias. Assim, o Banco recomenda aos Mutuários a inclusão dessa forma 
de arbitragem nos contratos de aquisição de bens e contratação de obras. O Banco não poderá ser 
designado como árbitro 

29 O formato da garantia de execução deverá estar de acordo com os Editais Padrões de Licitação. A garantia deverá ser emitida 
por um banco ou instituição financeira de boa reputação selecionada pelo licitante. Se a instituição emissora da garantia estiver 
localizada fora do país do Mutuário, ela deverá contar com uma instituição financeira correspondente localizada no país do 
Mutuário para tornar a garantia exequível. 

- 19 - 

239 

 



 

GN-2349-9 

nem se poderá solicitar ao Banco que designe árbitro. No caso de contratos de obras, de fornecimento 
e instalação, e contratos de empreitada integral, a cláusula relativa à solução de controvérsias 
estabelecerá, também, mecanismos tais como juntas de revisão de controvérsias ou árbitros, cuja 
designação vise possibilitar a solução mais rápida. 

C. Abertura e Avaliação de Propostas e Adjudicação do Contrato 

Prazo para a Elaboração de Propostas 

2.44 O prazo para a elaboração e apresentação de propostas será fixado levando-se em consideração as 
peculiaridades do projeto, bem como a magnitude e complexidade do contrato. Em geral, deve-se 
estabelecer para uma CPI prazo não inferior a seis semanas, contado da data do aviso de licitação ou a 
data em que os Editais de Licitação forem postos à disposição, valendo a que ocorrer por último. No 
caso de obras maiores, ou quando equipamentos complexos forem necessários, esse período geralmente 
não deverá ser inferior a doze (12) semanas, de modo a possibilitar que os potenciais licitantes efetuem 
seus estudos antes de submeterem suas propostas. Nesses casos, recomenda-se que o Mutuário 
convoque audiências prévias e providencie visitas de campo. Aos licitantes deve ser permitida a entrega 
das propostas em mãos ou por correio. Os Mutuários também poderão usar sistemas eletrônicos que 
permitam aos licitantes enviar propostas por meio eletrônico, desde que o Banco esteja satisfeito com 
a adequação do sistema, incluindo, entre outros, evidência de que o sistema seja seguro, mantenha a 
confidencialidade e autenticidade das propostas enviadas e use um sistema de autenticação ou 
equivalente para manter os licitantes vinculados às suas propostas. Nesse caso, os licitantes deverão 
continuar tendo a opção de apresentar suas propostas impressas. O aviso de licitação fixará o prazo e 
lugar para entrega de propostas. 

Procedimentos de Abertura de Propostas 

2.45 O momento da abertura das propostas deve coincidir com o fim de seu prazo de entrega ou ser 
imediatamente posterior30 ao mesmo e deve ser anunciado, juntamente com o local da abertura das 
propostas, no aviso de licitação. O Mutuário abrirá todas as propostas no momento e no local 
estipulados. As propostas serão abertas em sessão pública, podendo os licitantes ou seus representantes 
fazer-se presentes (pessoalmente ou online, quando se tratar de licitação eletrônica). O nome dos 
licitantes, o preço total de cada proposta, bem como de propostas alternativas, caso solicitadas ou 
autorizadas, serão lidos em voz alta (e publicados online, quando a licitação eletrônica for usada) e 
registrados no momento da abertura, devendo ser enviada, imediatamente, cópia da ata ao Banco e a 
todos os licitantes que enviarem propostas dentro do prazo. As propostas apresentadas após o prazo de 
entrega, bem como as que não forem abertas e lidas no momento da abertura das propostas, serão 
desconsideradas. 

Esclarecimentos ou Alterações de Propostas 

2.46 ressalvado o disposto nos parágrafos 2.63 e 2.64 destas Políticas, não se solicitará, nem se permitirá aos 
licitantes, a alteração de suas propostas uma vez atingido o fim do prazo 

30 Objetivando propiciar tempo suficiente para que as propostas sejam levadas até o local de abertura pública anunciado. 
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de entrega. O Mutuário deverá solicitar aos licitantes os esclarecimentos necessários à avaliação das 
propostas, sendo-lhe vedado solicitar ou permitir que os licitantes alterem a substância ou o preço de 
suas propostas após a abertura. Os pedidos de esclarecimento e respectivas respostas serão feitos por 
escrito, de forma impressa ou por um sistema eletrônico que o Banco31 considere satisfatório. 

Confidencialidade 

2.47. Desde a abertura pública das propostas até a publicação do resultado, não serão prestadas aos licitantes 
ou a quaisquer pessoas não envolvidas oficialmente no processo, informações relativas ao exame, 
esclarecimentos, avaliação de propostas e recomendações de adjudicação. 

Exame das Propostas 

2.48 O Mutuário deverá determinar se as propostas: (a) satisfazem os requisitos de elegibilidade 
especificados nos parágrafos 1.6, 1.7 e 1.8 destas Políticas; (b) encontram-se devidamente assinadas; 
(c) estão acompanhadas das garantias exigidas ou da declaração exigida, assinada conforme 
especificado no parágrafo 2.14 destas Políticas; (d) adequam-se substancialmente aos Editais de 
Licitação; e (e) estão em concordância com os termos gerais do edital. Será desconsiderada a proposta 
que contiver desvios materiais, ou restrições aos termos, condições e especificações contidos nos 
Editais de Licitação. É vedado ao licitante corrigir ou retirar desvios materiais ou restrições após a 
abertura das propostas.32 

Avaliação e Comparação de Propostas 

2.49 O objetivo da avaliação das propostas é determinar o custo de cada uma para o Mutuário, de forma a 
permitir comparação com base nos seus custos avaliados. Observado o disposto no parágrafo 2.58, será 
selecionada, para fins de adjudicação, a proposta de menor custo avaliado,33, mas não necessariamente 
a que ofereceu preço mais baixo. 

2.50 O preço lido na abertura das propostas deverá ser ajustado para corrigir quaisquer erros aritméticos. 
Serão, também, sujeitos a ajuste quaisquer desvios ou restrições não materiais quantificáveis, para fins 
de avaliação. A avaliação não levará em consideração cláusulas de reajuste de preços relativas ao 
período de implementação do contrato. 

2.51 A avaliação e comparação das propostas tomará por base o INCOTERMS especificado nos Editais de 
Licitação, ao qual serão adicionados os preços de instalação, treinamento, comissionamento e outros 
serviços similares previstos.34 

2.52 Os Editais de Licitação também especificarão os fatores relevantes, além do preço, que serão 
considerados na avaliação da proposta, e como serão aplicados na determinação da proposta de menor 
custo avaliado. Para bens e equipamentos, poderão ser considerados 

31 Ver parágrafo 2.44. 
32 Ver o parágrafo 2.50 sobre correções. 
33 Ver parágrafo 2.52. 
34 A avaliação das propostas não poderá levar em conta: (a) impostos aduaneiros e outros encargos cobrados sobre bens 

importados, usando o INCOTERMS especificado nos Editais de Licitação, e (b) impostos sobre a venda e outros impostos 
similares cobrados em conexão com a venda ou entrega dos bens. 
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outros fatores, dentre os quais: cronograma de pagamentos, data de entrega, custos operacionais, 
eficiência e adequação do equipamento, disponibilidade de peças de reposição e manutenção, 
treinamento, segurança e benefícios ambientais. Na medida do possível os fatores a serem considerados, 
além do custo, para determinar a proposta de menor preço avaliado, deverão ser expressos em termos 
monetários ou receber um peso relativo nas disposições sobre avaliação contidas nos Editais de 
Licitação. 

2.53. Em contratos de obras e do tipo empreitada integral, os empreiteiros serão responsáveis pelo pagamento 
de todas as tarifas, impostos e outros encargos,35 e os licitantes devem considerar tais fatores na 
elaboração das propostas, o mesmo ocorrendo para efeito de sua avaliação e comparação. A avaliação 
de propostas de obras será efetuada estritamente em termos monetários. Não é aceitável qualquer 
procedimento no qual propostas acima ou abaixo de um limite predeterminado sejam automaticamente 
desqualificadas. Se o prazo for considerado fator essencial, o valor atribuído pelo Mutuário à conclusão 
antecipada só poderá ser levado em conta, de acordo com os critérios apresentados nos Editais de 
Licitação, se as condições do contrato fixarem penalidades proporcionais para casos de 
inadimplemento. 

2.54 O Mutuário deverá elaborar um relatório pormenorizado da avaliação e comparação das propostas, 
explicitando as razões pelas quais a recomendação de adjudicação se embasa. 

Preferências Nacionais 

2.55 A pedido do Mutuário, e sob condições a serem ajustadas no Contrato de Empréstimo e inseridas nos 
Editais de Licitação, poderá ser estabelecida, para a avaliação de propostas, uma margem de preferência 
para bens produzidos no país do Mutuário, ao se comparar as propostas que oferecem tais bens com 
aquelas que ofereçam bens produzidos no exterior. 

2.56. Quando se permitir a preferência por bens de produção nacional, serão observados os métodos e 
procedimentos contidos no Apêndice 2 destas Políticas para fins de avaliação e comparação de 
propostas. 

Prorrogação da Validade das Propostas 

2.57 Os Mutuários devem concluir a avaliação de propostas e adjudicação do contrato no prazo original de 
sua validade, para que não se faça necessária uma prorrogação. A prorrogação do prazo de validade das 
propostas, desde que justificada por circunstâncias excepcionais, deverá ser solicitada, por escrito, a 
todos os licitantes antes de expirado o prazo de validade das propostas. O período de prorrogação será 
o mínimo necessário para concluir a avaliação, obter as necessárias aprovações e adjudicar o contrato. 
No caso de contratos com preço fixo, solicitações para a segunda e demais prorrogações somente serão 
autorizadas se o pedido de prorrogação contiver previsão de mecanismo adequado para reajustar o preço 
proposto, a fim de refletir as alterações de custo dos insumos verificadas durante o período de 
prorrogação. Aos licitantes é vedado alterar o preço (básico), bem como outras condições da proposta, 
na hipótese de solicitação de prorrogação do prazo de validade das propostas. Os licitantes deverão ter 
o direito de recusar a mencionada prorrogação. Se o 

35 Salvo disposição em contrário nos Editais de Licitação para certos contratos do tipo empreitada integral (ver o parágrafo 
2.22). 
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Edital de Licitação exigir uma garantia de proposta, os licitantes poderão exercer seu direito de recusar 
tal prorrogação, sem que dessa recusa resulte a execução da garantia de proposta, mas os licitantes que 
concordem em prorrogar o prazo de validade de proposta deverão providenciar a competente extensão 
do prazo das respectivas garantias. 

Pós-Qualificação de Licitantes 

2.58. Na hipótese de não ter havido pré-qualificação, o Mutuário determinará se o licitante cuja proposta tenha 
sido julgada como a que oferte o menor custo avaliado possui as qualificações e recursos necessários à 
execução satisfatória do contrato, conforme ofertado na proposta. Os critérios a serem adotados serão 
estabelecidos nos Editais de Licitação, devendo a proposta ser rejeitada caso o licitante não atenda aos 
mesmos. Nesse caso, o Mutuário fará avaliação semelhante do licitante que vier classificado a seguir. 

Adjudicação do Contrato 

2.59 Antes do vencimento do prazo de validade das propostas, o Mutuário fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante que atenda aos padrões apropriados de capacidade e recursos, e cuja proposta tenha 
sido julgada: (i) substancialmente adequada aos termos do Edital de Licitação e (ii) de menor custo 
avaliado.36 Não se exigirá do licitante, como condição de adjudicação, que assuma responsabilidade 
por obras não previstas nos Editais de Licitação nem que modifique a oferta originalmente submetida. 

Publicação do Resultado da Adjudicação 

2.60 No prazo de duas semanas após o recebimento da “não objeção” do Banco à recomendação de 
adjudicação, o Mutuário deverá publicar no UNDB online e remeter essa informação ao Banco para 
publicação no seu site na Internet, o resultado da licitação, identificando as propostas e números de 
lote, além da seguinte informação: (a) o nome de cada licitante que submeteu proposta; (b) os preços 
das propostas conforme lidos na sessão de abertura das mesmas propostas; (c) nome e preços avaliados 
de cada proposta analisada; (d) nome dos licitantes cujas propostas foram rejeitadas e as razões de sua 
rejeição; e (e) o nome do licitante vencedor e o preço oferecido, assim como a duração e escopo 
resumido do contrato adjudicado. 

Rejeição de Todas as Propostas 

2.61 Em geral, os Editais de Licitação preveem a possibilidade de rejeição de todas as propostas pelo 
Mutuário. Justifica-se a rejeição de todas as propostas ante a falta de efetiva competição, quando as 
propostas não estejam substancialmente adequadas aos termos do edital, ou quando os preços das 
propostas forem substancialmente mais elevados que o orçamento referencial. A falta de competição 
não será determinada simplesmente com base no número de licitantes. Mesmo que apenas uma proposta 
seja submetida, o processo licitatório poderá ser considerado válido desde que a licitação tenha sido 
satisfatoriamente divulgada e os preços sejam razoáveis em comparação com os de mercado. Os 
Mutuários podem, após a aprovação prévia do Banco, rejeitar todas as propostas. Rejeitadas todas as 

36 Referidos respectivamente como “licitante vencedor” e “a proposta de menor preço avaliado”. 
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propostas, o Mutuário deverá examinar as causas que justificaram a rejeição e considerar a necessidade 
de revisar as condições de contrato, projeto e especificações, escopo do contrato ou a combinação 
desses fatores, antes de solicitar novas propostas. 

2.62. Se a rejeição de todas as propostas for devida à falta de competição, dever-se-á considerar a ampliação da 
divulgação. Se a rejeição se dever à inadequação da maioria ou de todas as propostas, poderão ser 
convidadas a apresentar novas propostas apenas as empresas inicialmente pré-qualificadas ou, com a 
anuência do Banco, somente as empresas que originalmente tiverem submetido propostas. 

2.63 O Mutuário não deverá rejeitar todas as propostas e solicitar novas propostas sob as mesmas condições 
do Edital e do contrato, apenas para tentar obter preços menores. Caso a proposta avaliada como a de 
menor custo exceda, por margem substancial, o orçamento referencial do Mutuário, este deverá 
investigar as causas do custo excessivo e considerar a hipótese de solicitar novas propostas, conforme 
descrito nos parágrafos anteriores. Alternativamente, poderá o Mutuário negociar com o licitante de 
menor custo avaliado, a fim de procurar obter um contrato satisfatório, mediante a redução do escopo 
e/ou uma realocação do risco e da responsabilidade que possam se refletir na redução do preço do 
contrato. No entanto, a redução substancial do escopo ou a modificação substancial dos documentos do 
contrato poderá exigir nova licitação. 

2.64 A rejeição de todas as propostas, a solicitação de apresentação de novas propostas ou as negociações 
com o licitante de menor custo avaliado, dependem de prévia aprovação do Banco. 

Esclarecimentos 

2.65. Na publicação do resultado da Adjudicação do Contrato de que trata o parágrafo 2.60, o Mutuário deverá 
especificar que qualquer licitante que deseje conhecer os motivos pelos quais sua proposta não foi 
selecionada, poderá solicitar uma explicação do Mutuário. O Mutuário deverá prontamente esclarecer 
por que tal proposta não foi selecionada, fazendo-o por escrito e/ou por meio de uma reunião de 
esclarecimentos, à escolha do Mutuário. O licitante interessado nos esclarecimentos arcará com todos 
os custos para comparecer a essa reunião. 

D. CPI Modificada 

Operações Envolvendo um Programa de Importação37 

2.66. Quando o empréstimo se destinar ao financiamento de programa de importações, poderá ser utilizada para 
contratos de valor expressivo a CPI com disposições simplificadas sobre publicidade e moeda, 
conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo.38 

2.67. As disposições simplificadas para divulgação de CPI não requerem o Aviso Geral de Licitações. Serão 
publicados Avisos Específicos em pelo menos um jornal de circulação 

 Ver também parágrafo 3.11. 
 Normalmente, efetuam-se as licitações de contratos de valores menores de acordo com os procedimentos seguidos pela 

entidade privada ou pública encarregada das importações, ou outras práticas comerciais estabelecidas e aceitáveis para o 
Banco, tal como descrito no parágrafo 3.12. 
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nacional do país do Mutuário (ou no Diário Oficial, se este estiver disponível na Internet ou num portal 
eletrônico de livre acesso), além do UNDB online e no site do Banco. O prazo de apresentação de 
propostas pode ser reduzido a quatro semanas. A cotação de preço e o pagamento podem restringir-se 
a apenas uma moeda de larga aceitação no comércio internacional. 

Aquisições de Produtos Básicos 

2.68. Os preços de mercado de produtos básicos, tais como: grãos, rações animais, óleos comestíveis, 
combustíveis, fertilizantes e metais, oscilam conforme a oferta e procura em determinado momento. 
Muitos têm os preços fixados em mercados estabelecidos de produtos básicos. Frequentemente, as 
aquisições envolvem adjudicações múltiplas de quantidades parciais para assegurar o suprimento, 
mediante múltiplas operações de compra durante um dado período, a fim de aproveitar condições 
favoráveis de mercado e para manter estoques baixos. Pode-se elaborar uma lista de licitantes pré-
qualificados com base nos recipientes periódicos de avisos. Os licitantes podem ser convidados a 
oferecer preços vinculados ao preço de mercado vigente no momento do embarque ou antes dele. A 
validade das propostas deve ser a menor possível. Pode-se adotar na licitação e no pagamento a mesma 
moeda utilizada para a cotação do produto no mercado. Esta moeda deverá estar especificada no 
documento de licitação. Os Editais de Licitação podem permitir a apresentação de proposta por telex, 
fax ou meios eletrônicos. Nesses casos, ou nenhuma garantia de proposta será exigida, ou terão sido 
submetidas por licitantes pré-qualificados garantias de proposta existentes, válidas por período 
determinado. Deverão ser utilizadas condições de contrato e formulários padronizados compatíveis com 
as práticas do mercado. 

III. Outros Métodos de Aquisição ou contratação 

Considerações gerais 

3.1. Esta seção descreve os métodos de aquisição e contratação que podem ser usados quando a CPI não for o 
método mais econômico e eficiente e outros se mostrem mais apropriados.39 As políticas do Banco em 
matéria de margem de preferência para bens produzidos no país do Mutuário não se aplicam a métodos 
de aquisição ou contratação diversos da CPI. Os parágrafos 3.2 a 3.7 descrevem os métodos geralmente 
usados em ordem decrescente de preferência, enquanto os parágrafos subsequentes descrevem métodos 
a serem adotados em circunstâncias específicas. 

Concorrência Internacional Limitada 

3.2 A Concorrência Internacional Limitada (CIL) é, essencialmente, a CPI mediante convite direto, sem 
ampla divulgação. Pode mostrar-se apropriado o emprego desse método de aquisição quando: (a) o 
número de Fornecedores é limitado, ou (b) outras razões excepcionais justificam distanciar-se dos 
procedimentos de uma CPI típica. Na CIL, os 

39 Os contratos não deverão ser divididos em contratos menores a fim de torná-los menos atraentes para procedimentos de LPN; 
qualquer proposta no sentido de dividir um contrato em outros menores deverá sujeitar-se à prévia aprovação do Banco. 
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Mutuários devem solicitar propostas de uma lista de potenciais Fornecedores, devendo essa lista ser ampla o 
suficiente para assegurar preços competitivos e incluir todos os fornecedores, na hipótese de haver apenas um 
número limitado deles. As preferências nacionais não se aplicam à avaliação de propostas na CIL. Ressalvadas 
as disposições em matéria de preferências nacionais e publicidade, os demais procedimentos de CPI são 
aplicáveis, incluindo a publicação do resultado da Adjudicação do Contrato, conforme o parágrafo 2.60. 

Licitação Pública Nacional 

3.3 A Licitação Pública Nacional (LPN) é o procedimento normalmente utilizado para licitações públicas 
no país do Mutuário, podendo ser a forma mais apropriada de aquisição de bens ou contratação de obras 
que, por sua natureza ou escopo, provavelmente não atraiam o interesse de licitantes estrangeiros. Para 
ser aceitável em aquisições ou contratações financiadas pelo Banco, o procedimento deve submeter-se 
à revisão e modificação,40 conforme necessário, com vistas a assegurar economia, eficiência, 
transparência e adequação, lato sensu, às disposições contidas na Seção I destas Políticas. A LPN pode 
ser o método de aquisição mais apropriado quando não for esperado o interesse de licitantes 
estrangeiros porque: (a) os valores do contrato são reduzidos, (b) as obras encontram-se 
geograficamente dispersas ou são esparsas no tempo, (c) as obras demandam a utilização de mão-de-
obra intensiva, ou (d) os bens ou obras estão disponíveis no local a preços inferiores àqueles praticados 
no mercado internacional. Os procedimentos de LPN podem, também, ser adotados na hipótese das 
vantagens de CPI serem claramente superadas pelo ônus administrativo ou financeiro envolvido. 

3.4 A divulgação pode limitar-se ao menos a um portal eletrônico de acesso gratuito no qual o Mutuário 
anuncie todas as oportunidades de negócios do governo ou, na sua ausência, a um jornal nacional de 
ampla circulação. Os Editais de Licitação devem estar em qualquer um dos idiomas oficiais do Banco 
e geralmente se adota a moeda do país do Mutuário para fins de cotação e pagamento. O Edital de 
Licitação deverá conter, ainda, instruções claras sobre como as propostas devem ser apresentadas, como 
os preços devem ser ofertados e o local, data e hora para a apresentação das propostas. O prazo 
concedido para a elaboração e apresentação de propostas deve ser adequado. Os procedimentos devem 
propiciar adequada competição, de forma a assegurar preços razoáveis, e os métodos utilizados na 
avaliação de propostas e adjudicação dos contratos devem ser objetivos e levados ao conhecimento de 
todos os licitantes mediante o Edital de Licitação, vedada a sua aplicação arbitrária. Os procedimentos 
devem, também, prever a abertura pública das propostas, publicação dos resultados da avaliação e da 
adjudicação do contrato e conter provisões relativas à interposição de recursos. Deverá ser permitida a 
participação das empresas estrangeiras que manifestarem interesse de participar nessas condições. 

Comparação de Preços 

3.5 Trata-se do método de aquisições baseado na comparação de preços ofertados por diversos 
Fornecedores (no caso de bens) ou diversos Empreiteiros (no caso de obras civis), num mínimo de três, 
para assegurar preços competitivos, constituindo-se em 

40 Qualquer modificação nesse sentido dever estar refletida no Contrato de Empréstimo. 
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método apropriado para a aquisição de bens disponíveis para entrega imediata, “de prateleira”, produtos 
de pequeno valor sujeitos à especificação padronizada, ou obras civis simples, de pequeno valor. Os 
pedidos de cotação de preços incluirão a descrição e a quantidade de bens ou especificação das obras, 
bem como o local e data previstos para entrega ou conclusão. As cotações podem ser submetidas por 
carta, fax ou meio eletrônico. A avaliação das cotações observará os mesmos princípios de uma licitação 
aberta. Os termos da proposta aceita serão incorporados à ordem de compra ou contrato simplificado. 

Contratação Direta 

3.6 Contratação direta (fonte única) é o método pelo qual a adjudicação é feita sem procedimento 
competitivo prévio, podendo mostrar-se apropriada nas seguintes circunstâncias: 

(a) um contrato de bens ou obras em vigor, adjudicado de acordo com procedimentos aceites pelo 
Banco, pode ser aditado para inclusão de bens ou obras adicionais de natureza similar. Nesses 
casos, o Banco deve estar convencido de que nenhuma vantagem poderia ser obtida com a adoção 
de processo competitivo e de que os preços do contrato aditado são razoáveis. Na hipótese de ser 
possível prever o aditamento, disposições regulamentares deverão ser incluídas no contrato 
original; 

(b) a padronização de equipamento ou de peças de reposição, objetivando compatibilizá-los com o 
equipamento existente, pode justificar aquisições adicionais do Fornecedor original. Para que essas 
compras sejam justificadas, o equipamento original deve ser adequado, a quantidade de novos itens 
deve ser menor do que a existente, o preço deve ser razoável e as vantagens oferecidas por outra 
marca ou fonte de equipamento devem ter sido analisadas e rejeitadas por motivos aceites pelo 
Banco; 

(c) o equipamento necessário é patenteado, só podendo ser obtido de uma única fonte; 
(d) o empreiteiro responsável pelo planejamento de um determinado processo exige a compra de itens 

essenciais de um determinado Fornecedor como condição de garantia de desempenho; e 
(e) em circunstâncias excepcionais, tais como as decorrentes de desastres naturais. 

3.7. Após a assinatura do contrato, o Mutuário deverá publicar no UNDB online e no site do Banco o nome do 
empreiteiro, o preço, a duração e o escopo resumido do contrato. Essa publicação poderá ser feita 
trimestralmente e no formato de uma tabela resumida, cobrindo o período anterior. 

Administração Direta 

3.8 A administração direta, ou seja, a construção mediante utilização de pessoal e equipamento próprios do 
Mutuário,41 pode ser o único método viável para execução de certos tipos de obra. A adoção desse 
método pode justificar-se quando: 

41 Uma unidade de propriedade do governo que execute obras, desde que não goze de autonomia gerencial e financeira, deverá 
ser considerada como unidade de execução direta. “Execução Direta” é também conhecida como “mão-de-obra direta”, 
“unidades executoras departamentais” ou “trabalho executado diretamente”. 
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(a) o volume de obras não pode ser previamente definido; 
(b) a reduzida dimensão, distribuição geográfica ou localização remota das obras torna improvável a 

apresentação de propostas a preços razoáveis por empresas qualificadas de construção; 
(c) é necessário que a obra seja executada sem interrupção das operações em andamento; 
(d) o Mutuário tem mais condições de absorver os riscos de interrupção inevitável da obra do que um 

Empreiteiro; e 
(e) existam situações de emergência que requeiram pronta atenção. 

Compras Diretas em Agências Especializadas42 

3.9. Poderão ocorrer situações em que as compras diretas em agências especializadas, atuando na qualidade de 
fornecedores, de acordo com seus próprios procedimentos, pode ser o meio mais apropriado para 
aquisição de: (a) pequenas quantidades de bens em estoque, especialmente nas áreas de educação e 
saúde, e (b) produtos especializados para os quais o número de fornecedores é limitado, como vacinas 
ou medicamentos. 

Agentes de Compras 

3.10 Quando os Mutuários não dispuserem da organização, recursos e experiência necessários podem optar 
(ou serem solicitados pelo Banco a assim proceder) pela utilização de empresa especializada em 
operações de compra para atuar como seu agente de compras. O agente deverá observar todos os 
procedimentos em matéria de aquisições e contratações previstos no Contrato de Empréstimo e 
pormenorizados no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco em nome do Mutuário, inclusive o uso 
de DPL, procedimentos de revisão e documentação. O mesmo se aplica às agências especializadas que 
atuem como agentes de compra.43 Gerentes de Contrato podem ser contratados de forma semelhante, 
mediante o pagamento de honorários, para a administração de obras diversas que envolvam 
reconstrução, reparos, reforma e novas construções em situações de emergência, bem como no caso de 
grande número de pequenos contratos. 

Agentes de Inspeção 

3.11 A inspeção e certificação da importação antes do embarque é uma das salvaguardas do Mutuário, 
principalmente diante de um significativo programa de importações no país. Em geral, a inspeção e 
certificação abrangem a qualidade, quantidade e razoabilidade do preço. As importações adquiridas 
mediante procedimentos de CPI não estão sujeitas à verificação de preços, mas apenas à verificação de 
qualidade e quantidade. As importações não adquiridas mediante procedimentos de CPI podem estar 
adicionalmente sujeitas à verificação de preços. Em geral, os agentes de inspeção são pagos com 
recursos 

42 Agências especializadas são agências filiadas a organizações públicas internacionais que podem ser contratadas pelos 
Mutuários como consultores, agentes de aquisição ou fornecedores, com financiamento do Banco. 

 

43 As Políticas de Consultoria deverão aplicar-se para a seleção de agentes de compra e inspeção. O custo ou os honorários do 
agente de compras ou inspeção são elegíveis para fins de financiamento com recursos do empréstimo do Banco, se assim 
estiver disposto no Contrato de Empréstimo e no Plano de Aquisições, desde que os termos e condições de seleção e utilização 
sejam aceitos pelo Banco. 
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de uma taxa cobrada sobre o valor dos bens. A avaliação de propostas no âmbito de uma CPI não 
considerará os custos de certificação das importações. 

Aquisições em Empréstimos a Intermediários Financeiros 

3.12 Na hipótese de o empréstimo destinar recursos a uma instituição intermediária, como entidade de 
crédito agrícola ou entidade financeira de desenvolvimento, para repasse a outros Beneficiários, tais 
como: pessoas físicas, empresas do setor privado, pequenas e médias empresas ou empresas comerciais 
autônomas do setor público, objetivando o financiamento parcial de subprojetos, as aquisições são, em 
regra, efetuadas pelos respectivos Beneficiários, de acordo com práticas estabelecidas pelo setor 
privado ou práticas comerciais aceitáveis pelo Banco. Contudo, mesmo nessas situações, a CPI pode 
ser o método de aquisição mais apropriado para a compra de grandes unidades ou nos casos em que 
grandes quantidades de bens similares possam ser agrupadas para a compra por atacado. 

Aquisições em CPO/COT/CPOT, 

Concessões e Operações Semelhantes do Setor Privado 

3.13 Quando o Banco participar do financiamento do custo de um projeto adquirido nos moldes 
CPO/COT/CPOT,44 concessões ou modalidade similar de operações do setor privado, poderá ser 
utilizado qualquer um dos procedimentos seguintes, conforme previsto no Contrato de Empréstimo e 
detalhado no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco: 

(a) Em contratos CPO/COT/CPOT ou de tipo semelhante,45 o concessionário ou empresário deverá 
ser selecionado mediante procedimentos de CPI, aceitáveis pelo Banco, que poderão incluir 
diversas etapas a fim de alcançar a melhor combinação de critérios de avaliação, tais como: o custo 
e a magnitude do financiamento ofertado, as especificações de desempenho das instalações 
oferecidas, o custo cobrado do usuário ou comprador, outra receita gerada para o Mutuário ou 
comprador pela instalação e o período de depreciação da instalação. O concessionário ou 
empresário assim selecionado poderá, então, adquirir diretamente de fontes elegíveis os bens, obras 
ou serviços, utilizando procedimentos próprios. Nesse caso, o Documento de Projeto e o Contrato 
de Empréstimo especificarão os tipos de gastos efetuados pelo referido concessionário que poderão 
ser financiados pelo Banco ou empresário; ou 

(b) se o referido concessionário ou empresário não houver sido selecionado conforme previsto na 
alínea (a), supra, os bens, obras ou serviços necessários à instalação, e objeto de financiamento 
pelo Banco, deverão ser licitados de acordo com os procedimentos de CPI definidos na Seção II. 

 

44 CPO: construção, propriedade, operação; COT: construção, operação, transferência; CPOT: construção, propriedade, 
operação, transferência. 

45 Para projetos tais como estradas com pedágio; túneis; portos; pontes; centrais elétricas; estações de tratamento de resíduos e 
sistemas de distribuição de água. 
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Aquisições Baseadas no Desempenho 

3.14 As Aquisições Baseadas no Desempenho,46 também chamadas de Aquisições Baseadas no Produto, 
referem-se ao processo competitivo de aquisição ( CPI ou LPN), resultando numa relação contratual na 
qual os pagamentos são feitos em função dos produtos, em vez da forma tradicional em que os insumos 
são medidos. As especificações técnicas definem o resultado desejado e quais produtos serão medidos, 
inclusive como serão medidos. Tais produtos satisfazem uma necessidade funcional tanto em termos 
de qualidade e quantidade, quanto de confiabilidade. O pagamento é feito de acordo com a quantidade 
dos produtos entregues, sujeitos ao nível de qualidade exigido. Deduções dos pagamentos (ou 
retenções) podem ser feitas para produtos de menor qualidade e, em certos casos, prêmios podem ser 
pagos por uma melhor qualidade dos produtos. Os Editais de Licitação geralmente não indicam os 
insumos, nem um método de trabalho para o empreiteiro. O empreiteiro fica livre para propor a solução 
mais apropriada, baseado em longa e bem-sucedida experiência comprovada, e deve demonstrar que o 
nível de qualidade especificado no Edital de Licitação será alcançado. 

3.15 As Contratações Baseadas no Desempenho (ou Contratações Baseadas no Produto) podem envolver: 
(a) o fornecimento de serviços a serem pagos com base nos produtos; (b) projeto, fornecimento, 
construção (ou recuperação) e comissionamento de uma instalação a ser operada pelo Mutuário; ou (c) 
projeto, fornecimento, construção (ou recuperação) de uma instalação e o fornecimento de serviços 
para a sua operação e manutenção por um determinado período de anos após o seu comissionamento.47 
Para os casos em que projeto, fornecimento e/ou construção são necessários, a pré-qualificação é 
normalmente exigida e o uso da Licitação em Duas Etapas, conforme indicado no parágrafo 2.6, deverá 
ser aplicado. 

Aquisições em Empréstimos Garantidos pelo Banco 

3.16. Na hipótese de o Banco garantir o pagamento de empréstimo concedido por outra fonte, os bens e obras 
dele decorrentes serão adquiridos levando-se em consideração princípios de economia e eficiência e de 
acordo com procedimentos que se adequem aos requisitos contidos no parágrafo 1.5. 

Participação Comunitária em Licitações 

3.17  . Quando, no interesse da sustentabilidade do projeto, ou para atingir certos objetivos sociais específicos 
do projeto, for conveniente, em determinados componentes do projeto: (a) convidar comunidades locais e/ou 

organizações não-governamentais (ONGs) para 

 

46 O uso de Aquisições Baseadas no Desempenho em projetos financiados pelo Banco deve ser o resultado de uma 
análise técnica satisfatória das diferentes opções disponíveis e deve estar incluído no Documento de Projeto ou 
estar sujeito à aprovação prévia pelo Banco para sua incorporação no Plano de Aquisições. 

47 Exemplos de tais tipos de aquisição são: (i) para o caso de aquisição de serviços: prestação de serviços médicos, 
isto é, pagamentos de serviços específicos, como consultas ou testes de laboratório definidos etc.; (ii) para o caso 
de aquisição de uma instalação: projeto, aquisição, construção e comissionamento de uma usina térmica a ser 
operada pelo Mutuário; (iii) para o caso de aquisição de uma instalação e serviços: projeto, aquisição, construção 
(ou recuperação) de uma estrada e operação e manutenção da mesma por um período de cinco anos após a 
construção. 
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participar do fornecimento de serviços, (b) aumentar a utilização de know-how e materiais locais, ou 
(c) utilizar mão-de-obra intensiva e outras tecnologias apropriadas, os procedimentos de aquisição, 
especificações e elaboração dos documentos contratuais serão adaptados de forma a refletir tais 
considerações, desde que estas sejam eficientes e aceitáveis pelo Banco. Os procedimentos propostos 
e os componentes do projeto a serem executados com a participação comunitária serão descritos no 
Contrato de Empréstimo e detalhados no Plano de Aquisições ou respectivo documento de 
implementação do projeto48 aprovado pelo Banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 O documento que especifica os detalhes de execução da operação, por exemplo, o regulamento operativo ou manual de 
operações. 
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Apêndice 1 

Revisão pelo Banco das Decisões sobre Aquisições 

Planejamento das Aquisições 

 O Banco deverá revisar os acordos em matéria de licitação propostos pelo Mutuário para inclusão no 
Plano de Aquisições, visando garantir sua adequação ao que estiver contido no Contrato de Empréstimo 
e nestas Políticas. O Plano de Aquisições deverá cobrir um período inicial de, no mínimo, 18 meses. O 
Mutuário deverá atualizar o Plano de Aquisições anualmente ou conforme necessário, sempre cobrindo 
o período de 18 meses seguintes à implementação do projeto. Quaisquer revisões propostas ao Plano 
de Aquisições deverão ser enviadas ao Banco para sua aprovação prévia. 

Revisão “Ex-ante” 

2. No que diz respeito a todos os contratos49 que estão sujeitos à revisão “Ex-ante” do Banco: 
(a) Nos casos em que houver pré-qualificação, deverá o Mutuário, antes do lançamento do Edital de 

pré-qualificação, fornecer ao Banco a minuta dos documentos a serem utilizados, incluindo o texto 
do Edital de pré-qualificação, o questionário de pré-qualificação e a metodologia de avaliação, 
juntamente com a descrição dos procedimentos de divulgação a serem adotados, devendo introduzir 
tantas modificações em tais procedimentos e documentos quanto Banco razoavelmente requerer. O 
Mutuário deverá submeter ao Banco, para sua análise, antes da notificação dos candidatos a respeito 
da decisão do Mutuário, o relatório de avaliação das propostas recebidas pelo Mutuário, uma lista 
dos licitantes pré-qualificados propostos, acompanhada de uma declaração sobre suas qualificações 
e sobre as razões que justificaram a exclusão de qualquer candidato à pré-qualificação. O Mutuário 
deverá introduzir na referida lista, supressões ou modificações que o Banco razoavelmente solicite. 

(b) Antes da expedição dos avisos de licitação, o Mutuário deverá submeter à análise do Banco: a 
minuta dos Editais de Licitação, juntamente com o edital para apresentação de propostas; instruções 
aos licitantes, inclusive os critérios de avaliação das propostas e de adjudicação do contrato; e as 
condições do contrato e especificações para obras civis, fornecimento de bens ou instalação de 
equipamentos, etc., conforme o caso, juntamente com a descrição dos procedimentos de divulgação 
a serem utilizados na licitação (caso não tenha sido adotado o procedimento de pré-qualificação). 
O Mutuário deverá introduzir nesses documentos as modificações que o Banco razoavelmente 
requeira. Quaisquer modificações adicionais dependerão de prévia aprovação do Banco antes da 
divulgação aos licitantes. 

 

 

49 Para contratos sujeitos a contratação direta, de acordo com os parágrafos 3.6 e 3.7, uma cópia das especificações e minuta do 
contrato deverá ser fornecida pelo Mutuário ao Banco para sua aprovação. O contrato somente poderá ser executado após a 
aprovação do Banco. As disposições da alínea (h) deste parágrafo deverão aplicar-se em relação ao contrato executado. 
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(c) Recebidas e avaliadas as propostas, e antes da decisão final a respeito da adjudicação, deverá o 
Mutuário fornecer ao Banco, em tempo suficiente para a devida revisão, um relatório 
pormenorizado (preparado, se assim exigido pelo Banco, por especialistas aceitáveis ao Banco) da 
avaliação e comparação das propostas recebidas, juntamente com as recomendações de adjudicação 
e outras informações que o Banco razoavelmente solicite. Na hipótese de o Banco concluir pela 
inadequação da adjudicação proposta aos termos do Contrato de Empréstimo e/ou do Plano de 
Aquisições, notificará prontamente o Mutuário, explicando os motivos dessa decisão. Caso 
contrário, o Banco emitirá sua “não objeção” à recomendação de adjudicação. O Mutuário deverá 
adjudicar o contrato somente após o recebimento da “não objeção” do Banco. 

(d) Na hipótese de o Mutuário necessitar de prorrogação do prazo de validade das propostas, 
objetivando ultimar o processo de avaliação, obter as aprovações e autorizações necessárias e 
efetuar a adjudicação, deverá solicitar a aprovação prévia do Banco relativa ao primeiro pedido de 
prorrogação, se este for superior a quatro semanas, bem como para todos os pedidos subsequentes 
de prorrogação, seja qual for o prazo. 

(e) Se o Mutuário, após a publicação dos resultados da avaliação, receber protestos ou reclamações 
dos licitantes, uma cópia da reclamação e uma cópia da resposta do Mutuário deverão ser enviadas 
para informação do Banco. 

(f) Se o Mutuário, como resultado da análise de algum protesto, alterar a sua recomendação de 
adjudicação do contrato, as razões para tal decisão e um relatório de avaliação revisado deverão ser 
submetidos ao Banco para sua “não objeção”. O Mutuário deverá providenciar a republicação da 
adjudicação do contrato, conforme estabelecido no parágrafo 2.60 destas Políticas. 

(g) Sem a prévia aprovação do Banco, os termos e condições do contrato não poderão diferir 
materialmente dos constantes do Edital de Licitação ou de pré-qualificação. 

(h) Imediatamente após a assinatura do contrato e antes do primeiro pedido de desembolso, uma 
cópia fiel do instrumento contratual deverá ser entregue ao Banco. 

(i) Todos os relatórios de avaliação serão acompanhados de um sumário de licitação em formulário 
fornecido pelo Banco. A descrição e o valor do contrato, juntamente com o nome e endereço do 
licitante vencedor, estão sujeitos à divulgação pelo Banco após o recebimento de cópia do contrato 
assinado. 

Modificação do Contrato Assinado 

3. Nos casos de contratos sujeitos a revisão “Ex-ante”, antes de conceder uma prorrogação substancial do 
prazo estipulado para a execução de um contrato, ou aceitar modificações ou dispensa das condições 
de tal contrato, incluindo a emissão de ordem ou ordens de modificações do mesmo (salvo em situações 
de extrema urgência), que conjuntamente elevem o montante original do Contrato em mais de 15% do 
preço original, o Mutuário deverá buscar a “não objeção” do Banco à prorrogação proposta, ou 
modificação ou ordem(ns) de modificação. Concluindo o Banco pela inadequação da proposta com as 
disposições contidas no Contrato de Empréstimo e/ou Plano de Aquisições, informará 
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prontamente o Mutuário, declarando as razões para esta decisão. Cópias de todos os adendos ao contrato 
deverão ser fornecidas ao Banco, para seu conhecimento. 

Revisão “Ex-post” 

4. O Mutuário, no que concerne a cada contrato não regido pelo parágrafo 2 supra, deverá reter toda a 
documentação respectiva durante a implementação do projeto e até um período de três (3) anos após a 
data do último desembolso do Empréstimo. Essa documentação inclui, entre outros, o original assinado 
do contrato, a análise das respectivas propostas e recomendações de adjudicação para exame pelo 
Banco ou seus consultores. O Mutuário também deverá fornecer tal documentação ao Banco, se 
solicitado. Se o Banco determinar que os bens, obras ou serviços não foram adquiridos de acordo com 
os procedimentos acordados, conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e pormenorizado no 
Plano de Aquisições aprovado pelo Banco, ou que o próprio contrato não é compatível com tais 
procedimentos, poderá declarar a aquisição viciada, conforme definido no parágrafo 1.12 destas 
Políticas. O Banco deverá informar prontamente ao Mutuário as razões dessa decisão. 

Processo de Devida Diligência Relativo a Sanções Impostas pelo Banco 

5. Na avaliação de propostas, o Mutuário verificará a elegibilidade dos proponentes mediante consulta à 
lista de empresas e de indivíduos declarados temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco, 
de acordo com o disposto nos subparágrafos (b) e (c) do parágrafo 1.14 destas Políticas e nos 
subparágrafos (b) e (c) do parágrafo 1.21 das Políticas para Seleção e Contratação de Consultores, 
publicadas no site externo do Banco, e não poderá adjudicar nenhum contrato a qualquer empresa ou 
indivíduo que conste desta lista. No caso de atividades financiadas pelo Banco que estejam sendo 
executadas por uma parte que tenha sido declarada temporária ou permanentemente inelegível para a 
adjudicação de contratos adicionais, o Mutuário deverá adotar medidas adicionais de devida diligência 
sujeitas a uma supervisão e controle rigorosos (quer sejam os contratos sujeitos a revisão ex-ante ou 
ex-post). Além disso, o Mutuário não poderá assinar outros documentos contratuais com tal parte, 
incluindo-se aditivos ou prorrogações de prazo para a conclusão da execução de contratos vigentes, 
sem a prévia aprovação do Banco. O Banco financiará gastos adicionais somente se tais gastos tiverem 
sido incorridos antes da data de conclusão estabelecida no contrato original ou da data estabelecida 

(i) para contratos sujeitos a revisão ex-ante, em aditivo ao qual o Banco tenha manifestado sua não-
objeção; e (ii) para contratos sujeitos a revisão ex-post, em aditivo ratificado antes da data efetiva da 
inelegibilidade temporária ou permanente. O Banco não financiará nenhum novo contrato, aditivo ou 
adendo que introduza uma modificação substancial em qualquer contrato existente assinado com 
empresa ou indivíduo sujeito a inelegibilidade temporária ou permanente na data efetiva de sua 
inelegibilidade ou em data posterior. 
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Apêndice 2 

Preferências Nacionais 

Preferência por Bens de Produção Nacional 

1. Na avaliação das propostas em procedimentos de CPI, pode o Mutuário, com a prévia anuência do 
Banco, conceder margem de preferência para as propostas que ofereçam certos bens, produzidos no 
país do Mutuário, quando comparadas com propostas de bens similares produzidos no exterior. Nessa 
hipótese, os Editais de Licitação deverão indicar claramente qualquer preferência a ser concedida a 
bens de produção nacional, bem como a informação necessária para estabelecer a elegibilidade da 
proposta em relação a essa preferência. A nacionalidade do fabricante ou fornecedor não é condição de 
elegibilidade para preferência. Na avaliação e comparação de propostas deverão ser observados os 
métodos e procedimentos a seguir estabelecidos. 

2. Para fins de comparação, as propostas que após o exame inicial tenham sido consideradas adequadas 
aos termos do Edital serão classificadas em um dos três grupos seguintes: 
(a) Grupo A: propostas que ofereçam exclusivamente bens produzidos no país do Mutuário, 

se o licitante comprovar de modo satisfatório ao Mutuário e ao Banco que: (i) a mão-de-obra, 
matéria-prima e componentes originários do país do Mutuário respondem por pelo menos 30% do 
preço do produto oferecido, e (ii) as instalações produtivas nas quais os bens serão fabricados ou 
montados estão em operação fabricando/montando tais bens pelo menos desde o momento da 
apresentação da proposta. 

(b) Grupo B: todas as demais propostas que ofereçam bens produzidos no país do Mutuário. 
(c) Grupo C: propostas que ofereçam bens produzidos em países que não o do Mutuário, que já 

foram ou que serão diretamente importados. 
3. O preço cotado para bens em propostas dos Grupos A e B deverá incluir todos os impostos e encargos, 

pagos ou devidos, incidentes sobre os materiais básicos ou componentes adquiridos no mercado 
nacional ou importados, mas deverá excluir os impostos sobre venda e similares incidentes sobre o 
produto acabado. O preço cotado para bens em licitações que estejam incluídas no Grupo C deverá ser 
CIP, que exclui as taxas aduaneiras e outros impostos de importação já pagos ou a serem pagos. 

4. Todas as propostas avaliadas de cada grupo serão, primeiramente, comparadas a fim de apurar qual foi 
avaliada como a de menor custo em cada grupo. As ofertas avaliadas como as de menor custo em cada 
grupo serão avaliadas entre si e se, como resultado desta comparação, uma proposta do Grupo A ou 
Grupo B for a de menor custo, esta será selecionada para adjudicação. 

5. Na hipótese de que, como resultado da comparação referida no parágrafo 4, supra, uma proposta do 
Grupo C for avaliada como a mais vantajosa, proceder-se-á à comparação dessa com a proposta do 
Grupo A avaliada como a mais vantajosa, após adicionar-se ao preço dos bens ofertados na proposta 
do Grupo C, somente com o objetivo de efetuar essa 
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comparação, o valor correspondente a 15% do preço CIP da proposta. Será selecionada a proposta que 
tiver sido avaliada como a mais vantajosa nessa última comparação. 

6. Na hipótese de contratos de responsabilidade única ou do tipo empreitada integral, para o fornecimento 
de muitos itens de equipamento de caráter especial, bem como de grandes serviços de instalação e/ou 
construção, não se aplicará a margem de preferência.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Não se refere ao fornecimento de bens com supervisão da instalação no mesmo contrato, que é considerado um contrato de 
fornecimento de bens e, portanto, elegível para aplicação da margem de preferência nacional no componente de bens. 
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Apêndice 3 

Orientação aos Licitantes 

Propósito 

1. O objeto deste Apêndice é orientar potenciais licitantes interessados em participar de licitações 
financiadas pelo Banco. 

Responsabilidade pelas Contratações 

2. A responsabilidade pela implementação do projeto e, por conseguinte, pelo pagamento de bens, obras 
e serviços incluídos no projeto, é exclusiva do Mutuário. O Banco, de sua parte, em atendimento ao seu 
Convênio Constitutivo, tomará as medidas necessárias para assegurar que os recursos sejam utilizados 
somente para os propósitos aos quais o empréstimo foi efetuado, garantido, ou no qual o Banco tenha 
participação, com devida atenção às considerações de economia e eficiência. Os desembolsos dos 
recursos do empréstimo somente serão feitos mediante solicitação do Mutuário. Os comprovantes da 
utilização dos recursos, conforme o Contrato de Empréstimo e/ou o Plano de Aquisições, deverão ser 
submetidos juntamente com o pedido de desembolso pelo Mutuário. Os pagamentos poderão ser 
efetuados: (a) para reembolsar o Mutuário por pagamento (s) já realizado (s) com recursos próprios, (b) 
diretamente a terceiros (usualmente um Fornecedor ou Empreiteiro), ou (c) a um banco comercial, para 
pagar gastos relacionados com garantias irrevogáveis de reembolsos, outorgadas pelo Banco, de cartas 
de crédito emitidas por um banco comercial. Conforme enfatizado no parágrafo 1.2 destas Políticas, o 
Mutuário é juridicamente responsável pelas aquisições e é quem publica o aviso de licitação, recebe e 
avalia propostas e adjudica o contrato. O contrato é entre o Mutuário e o Fornecedor ou Empreiteiro. O 
Banco não é parte no contrato. 

Papel do Banco 

3. Tal como indicado no parágrafo 1.11 destas Políticas, o Banco revisa os procedimentos de aquisição, 
documentos, avaliações de propostas, recomendações de adjudicação e o contrato, a fim de assegurar 
que o processo seja executado conforme procedimentos acordados, tal como estabelecido no Contrato 
de Empréstimo. No caso de grandes contratos, os documentos são revisados pelo Banco antes de serem 
emitidos, na forma descrita no Apêndice 1. Ademais, na hipótese de o Banco concluir, a qualquer tempo 
(ainda que já adjudicado o contrato), que houve descumprimento material em relação aos 
procedimentos acordados, poderá declarar a licitação viciada, nos termos descritos no parágrafo 1.12. 
Caso o contrato, todavia, tenha sido adjudicado após a obtenção da “não objeção” do Banco, somente 
poderá haver declaração de licitação viciada se a “não objeção” tiver sido emitida com base em 
informação incompleta, imprecisa ou enganosa fornecida pelo Mutuário. Constatado o envolvimento 
de representantes do Mutuário ou do licitante em Práticas Proibidas, poderá o Banco impor as sanções 
previstas no parágrafo 1.14 destas Políticas. 

4. O Banco publicou os Documentos Padrões para Licitações (DPLs) para diferentes tipos de licitação. 
Tal como indicado no parágrafo 2.12 destas Políticas, o Mutuário deverá utilizar obrigatoriamente esses 
documentos, introduzindo apenas as modificações mínimas 
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necessárias para enfocar temas específicos do país ou do projeto. Os documentos de pré-qualificação e 
licitação são finalizados e emitidos pelo Mutuário. 

Informação sobre Licitações 

5. A informação sobre oportunidades de licitação em CPI pode ser obtida a partir do Aviso Geral de 
Licitações e dos Avisos Específicos, conforme descrito nos parágrafos 2.7 e 2.8 destas Políticas. A 
orientação geral sobre participação, bem como informações prévias sobre oportunidades de negócios 
em futuros projetos podem ser obtidas na página do Banco na Internet. 

Papel do Licitante 

6. Após receber o Edital de pré-qualificação ou licitação, o licitante deverá analisar detidamente esses 
documentos, de modo a aferir a possibilidade de satisfazer as condições técnicas, comerciais e 
contratuais neles previstas, e, em caso positivo, elaborar sua proposta. O licitante também deverá 
efetuar o exame crítico dos documentos para verificar a existência de quaisquer ambigüidades, 
omissões ou contradições internas ou para determinar se há nas especificações qualquer pormenor ou 
outras condições que não estejam claros ou que pareçam discriminatórios ou restritivos, caso em que 
poderá solicitar, por escrito, esclarecimentos ao Mutuário, no prazo fixado nos Editais de Licitação para 
a obtenção de esclarecimentos. 

7. Os critérios e a metodologia de seleção do licitante vencedor estão descritos nos Editais de Licitação, 
geralmente nas Instruções aos Licitantes e nas Especificações. Em caso de dúvida, deverá o licitante 
solicitar esclarecimentos ao Mutuário. 

8. Neste sentido, deve ser enfatizado que os documentos específicos de licitação, emitidos pelo Mutuário, 
regem cada licitação, tal como indicado no parágrafo 1.1 destas Políticas. Caso o licitante entenda que 
quaisquer disposições dos editais estejam em conflito com estas Políticas, deverá o licitante comunicá-
lo ao Mutuário. 

9. Cabe ao licitante a responsabilidade de suscitar questões relativas à ambiguidade, contradição, omissão, 
etc., antes de submeter sua proposta, a fim de assegurar a apresentação de uma proposta adequada e 
completa, devidamente acompanhada de todos os documentos de apoio solicitados nos Editais de 
Licitação. O descumprimento de requisitos essenciais (técnicos e comerciais) resultará na rejeição da 
proposta. O licitante que desejar propor variações relativamente a requisitos não essenciais ou solução 
alternativa deverá cotar o preço para uma proposta integralmente adequada aos termos do Edital e, em 
separado, indicar o ajustamento do preço que pode ser ofertado caso a variação seja aceita. Soluções 
alternativas somente devem ser ofertadas quando autorizadas no Edital de Licitação. Uma vez que as 
propostas tenham sido recebidas e abertas publicamente, não será facultado aos licitantes alterar o preço 
ou substância da proposta ou solicitar tal alteração. 

Confidencialidade 

10. Consoante o prescrito no parágrafo 2.47 destas Políticas, o processo de avaliação de propostas será 
confidencial até a publicação da adjudicação do contrato. Isso é essencial para permitir que os revisores 
do Mutuário e do Banco evitem a possibilidade ou percepção 
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de qualquer interferência indevida. Nesse momento, caso o licitante deseje apresentar informações 
adicionais ao Banco ou a ambos, deverá fazê-lo por escrito. 

Providências por parte do Banco 

11. Aos licitantes é facultado o envio ao Banco de cópias de suas comunicações relativas a problemas ou 
questões com o Mutuário ou escrever diretamente ao Banco, caso o Mutuário não lhes forneça pronta 
resposta ou, ainda, se a comunicação envolver reclamação contra o Mutuário. Todas essas 
comunicações devem ser endereçadas à Representação do Banco no país do Mutuário, com cópia para 
a Divisão de Aquisições de Projetos na sede do Banco em Washington, D.C. 

12. As comunicações de licitantes recebidas pelo Banco antes de findo o prazo de apresentação de propostas 
serão, se necessário, encaminhadas ao Mutuário, acompanhadas de comentários e sugestões do Banco, 
para fins das necessárias providências ou resposta. 

13. Às comunicações, incluindo reclamações, recebidas de licitantes após a abertura das propostas será 
dado o seguinte tratamento: na hipótese de contratos sujeitos à revisão “Ex-post” do Banco, a 
comunicação será encaminhada para as devidas considerações e providências por parte do Mutuário, 
se for o caso, as quais serão subsequentemente revistas durante a supervisão do projeto por funcionários 
do Banco. Excepcionalmente, se uma reclamação for de natureza particularmente grave, antes de iniciar 
o processo o Banco poderá requerer ao Mutuário que envie toda a documentação pertinente para a sua 
revisão a priori e comentários, de conformidade com os procedimentos estabelecidos no parágrafo 2 do 
Apêndice 1. Nos casos de contratos sujeitos ao processo de revisão ex-ante, a comunicação será 
examinada pelo Banco em consulta com o Mutuário. Se forem necessários dados adicionais para 
completar esse processo, estes serão obtidos do Mutuário. Havendo necessidade de informação ou 
esclarecimento adicional do licitante, o Banco solicitará ao Mutuário que os obtenha, comente ou 
incorpore, conforme o caso, no relatório de avaliação. A revisão do Banco somente será concluída após 
o integral exame e consideração da comunicação recebida. Qualquer comunicação enviada por 
licitantes relativa à suspeita de Práticas Proibidas51 requererá tratamento diferenciado por razão de 
confidencialidade. Nestes casos, o Banco atuará com o devido cuidado e discrição ao compartilhar com 
o Mutuário as informações que considere apropriadas. 

14. Salvo para fins de notificação de recebimento, o Banco não manterá contato ou correspondência com 
qualquer licitante durante o processo de avaliação e revisão da licitação, até que seja publicada a 
adjudicação do contrato. 

Esclarecimentos 

15. Conforme estabelecido no parágrafo 2.65, o licitante que, após a notificação de adjudicação, desejar 
conhecer as razões da rejeição de sua proposta, deverá formular pedido nesse 
 

51 Qualquer suspeita de Práticas Proibidas pode ser notificada diretamente ao Escritório de Integridade Institucional (EII) do 
Banco por correio eletrônico: allegations@idbfc.org ou OII-Consult@iadb.org; por meio do site do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento; pelo número de discagem gratuita 24h: +1-877-223-4551; ou telefonando para o EII na Sede do Banco em 
Washington DC: +1-202-623-1000. 
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sentido ao Mutuário. Não se convencendo o licitante com a explicação recebida e desejando manter 
reunião com o Banco, poderá fazê-lo, dirigindo-se por escrito à Representação do BID no país do 
Mutuário, enviando uma cópia para a Divisão de Aquisições de Projetos na sede do Banco em 
Washington, D.C., que providenciará uma reunião no nível apropriado e com o pessoal relevante. É 
vedado, nessa reunião, discutir-se qualquer proposta que não seja a do próprio licitante. 
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Apêndice 4 

Políticas Relativas a Aquisições em Empréstimos ao Setor Privado 

1. Aplicação de Políticas ao Setor Privado 

De acordo com as normas do Banco, são empresas do setor privado as que não têm nenhuma 
participação do governo no seu capital ou nas quais a participação do governo represente menos de 
(50%) de seu capital total. Em geral, as políticas de aquisição do Banco também são aplicadas ao 
setor privado, seja a entidade um Mutuário do Banco ou Beneficiário de uma garantia do Banco. 
Em particular, as políticas do Banco relativas ao uso apropriado de fundos de empréstimo e à 
elegibilidade de bens, obras e serviços, assim como suas políticas relativas à economia e eficiência, 
são aplicadas ao setor privado. 

2. Métodos de Aquisição 

Os mutuários do setor privado devem utilizar procedimentos de aquisição de acordo com práticas 
do setor privado ou comerciais, que sejam usuais e consideradas aceitáveis pelo Banco. O Banco 
deverá assegurar-se que tais procedimentos resultam em preços de mercado competitivos para os 
bens e serviços e que esses atendam às necessidades do projeto. 

3. Conflito de Interesses 

Os contratos adjudicados por Mutuários do setor privado devem ser negociados em pé de igualdade, 
levando-se em conta os interesses financeiros do Mutuário ao invés dos interesses da empresa 
matriz. Quando um acionista de um Mutuário do setor privado também age como empreiteiro do 
Mutuário, deve-se demonstrar ao Banco que os custos de aquisição são aproximadamente 
equivalentes às estimativas orçamentárias e preços de mercado, e que as condições do contrato são 
justas e razoáveis. O Banco não financiará aquisições que excederem os preços de mercado.  

 

 

 

 

 

 

- 41 - 

 

 

261 

 



 

ANEXO VII: POLÍTICAS PARA A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES 
FINANCIADOS PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

 

GN-2350-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas para Seleção e Contratação de 
Consultores Financiados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

Março de 2011 

262 

 



 

GN-2350-9 

 

Índice 

 

 

 

I. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................... 1 

 

Propósito .............................................................................................................................................................. 1 

 

Considerações gerais ........................................................................................................................................... 2 

Aplicabilidade das Políticas................................................................................................................................. 2 

Conflito de Interesses .......................................................................................................................................... 3 

Vantagem Indevida .............................................................................................................................................. 4 

Elegibilidade ........................................................................................................................................................ 4 

Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo ......................................................................................... 5 

Associações entre Consultores ............................................................................................................................ 5 

Revisão, Orientação e Supervisão do Banco ....................................................................................................... 6 

Aquisição Viciada ............................................................................................................................................... 6 

Referências ao Banco .......................................................................................................................................... 7 

Treinamento ou Transferência de Conhecimento ................................................................................................ 7 

Idioma .................................................................................................................................................................. 7 

Praticas proibidas 

Plano de Aquisições .......................................................................................................................................... 11 

 

II. SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC)  ...................................................................... 12 

 

263 

 



 

Processo de Seleção ........................................................................................................................................... 12 

 

Termos de Referência (TDR)  ........................................................................................................................... 12 

Estimativa de Custo (Orçamento)  ..................................................................................................................... 13 

Publicidade ........................................................................................................................................................ 13 

Lista Curta de Consultores ................................................................................................................................ 14 

Elaboração e Distribuição da Solicitação de Propostas (SDP)  ......................................................................... 15 

Carta de Solicitação de Propostas (CSP)  .......................................................................................................... 15 

Instruções aos Consultores (IAC)  ..................................................................................................................... 15 

Contrato ............................................................................................................................................................. 16 

Recebimento de Propostas ................................................................................................................................. 16 

Avaliação das Propostas: Qualidade e Custo ..................................................................................................... 16 

Avaliação da Qualidade ..................................................................................................................................... 17 

Avaliação do Custo............................................................................................................................................ 18 

Avaliação Combinada de Qualidade e Custo .................................................................................................... 19 

Negociação e Adjudicação do Contrato ............................................................................................................ 19 

Publicação da Adjudicação do Contrato ............................................................................................................ 20 

Esclarecimentos ................................................................................................................................................. 21 

Rejeição de Todas as Propostas e Nova Solicitação de Propostas ..................................................................... 21 

Confidencialidade .............................................................................................................................................. 21 

 

III. OUTROS MÉTODOS DE SELEÇÃO ................................................................................................................. 22 

Considerações Gerais ........................................................................................................................................ 22 

 

- 2 – 

 

 

264 

 



 

 GN-2350-9 
  

Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) ........................................................................................ 22 
Seleção com Orçamento Fixo (SOF) ........................................................................................... 23 

Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) ................................................................................. 23 
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) .......................................................... 23 
Contratação Direta (CD) ............................................................................................................... 24 
Práticas Comerciais ....................................................................................................................... 25 
Seleção de Tipos Especiais de Consultores ................................................................................ 25 

IV. TIPOS DE CONTRATO E CLÁUSULAS ESSENCIAIS............................................................................ 27 
Tipos de Contratos ......................................................................................................................... 27 
Cláusulas Essenciais...................................................................................................................... 28 

V.  SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS...................................................................................... 30 
APÊNDICE 1 ............................................................................................................................................... 1 

REVISÃO PELO BANCO DA SELEÇÃO DE CONSULTORES........................................................................... 1 
Planejamento dos Processos de Seleção .......................................................................................... 1 
Revisão “Ex-ante” ............................................................................................................................ 1 

Modificação do Contrato Assinado ................................................................................................. 2 
Revisão “Ex-post” ............................................................................................................................ 2 

   Devida Diligência  
APÊNDICE 2 ............................................................................................................................................... 4 

INSTRUÇÕES AOS CONSULTORES (IAC) ................................................................................................... 4 
APÊNDICE 3 ............................................................................................................................................... 1 

ORIENTAÇÃO AOS CONSULTORES............................................................................................................. 1 
Propósito ........................................................................................................................................... 1 
Responsabilidade pela Seleção de Consultores .............................................................................. 1 
Papel do Banco ................................................................................................................................. 1 
Informações sobre os Serviços de Consultoria ............................................................................... 2 
Papel do Consultor ........................................................................................................................... 2 

Confidencialidade............................................................................................................................. 3 
Providências do Banco ..................................................................................................................... 3 
Esclarecimentos ................................................................................................................................ 4 

APÊNDICE 4 ............................................................................................................................................... 1 
POLÍTICAS PARA CONTRATAÇÃO PELO SETOR PRIVADO......................................................................... 1 

265 

 



 

- 3 - 

 

  GN-2350-9 

1. Aplicação de Políticas para Contratação pelo Setor Privado ................................................. 1 
2. Métodos de Contratação........................................................................................................... 1 
3. Conflito de Interesses ............................................................................................................... 1 

266 

 



 

GN-2350-9 

J. Introdução 

Propósito 

11 O propósito deste documento é definir e explicar as políticas e os procedimentos a serem utilizados para seleção, 
contratação e supervisão de consultores necessários nos projetos financiados, no todo ou em parte, pelo Banco1 
ou fundos administrados pelo Banco2 e executados pelos Beneficiários. 

1.2 O Contrato de Empréstimo regula as relações jurídicas entre o Mutuário e o Banco, aplicando-se estas Políticas à 
seleção e contratação de consultores pelo projeto, conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo. Os direitos 
e obrigações do Mutuário3 e consultores são regidos pela Solicitação de Propostas (SDP)4 emitida pelo Mutuário 
e pelo contrato assinado entre Mutuário e consultor, não se lhes aplicando as normas destas Políticas ou do 
Contrato de Empréstimo. Nenhuma outra parte, além das partes do Contrato de Empréstimo, fará jus a quaisquer 
direitos dele decorrentes, nem terá direito de reivindicar recursos do empréstimo. 

1.3 Para a finalidade destas Políticas, o termo “consultores”5 compreende uma grande variedade de entidades públicas 
e privadas, incluindo empresas de consultoria, empresas de engenharia, administradoras de construção, empresas 
de gerenciamento, agentes de compras, agentes de inspeção, agências especializadas6 e outras organizações 
multilaterais, bancos comerciais e de investimento, universidades, instituições de pesquisa, órgãos 
governamentais, organizações não-governamentais (ONG) e consultores individuais.7 Os Mutuários do Banco 
utilizam tais organizações como consultores, a fim de auxiliar na execução de diversas atividades – tais como 
assessoria relativa a políticas, reformas institucionais, administração, serviços de engenharia, supervisão de obras, 
serviços financeiros, assessoria em aquisições; estudos sociais e ambientais; e identificação, 

(b) A expressão “Banco” usada nestas Políticas refere-se ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e os fundos 
por ele administrados, e a expressão “empréstimos” inclui todos os instrumentos e métodos de financiamento, as 
cooperações técnicas e o financiamento de operações. A expressão “Contrato de Empréstimo” compreende todos 
os instrumentos legais através dos quais as operações do Banco são formalizadas. 

(c) Se houver discrepâncias entre os convênios dos fundos administrados pelo Banco e estas Políticas, prevalecerão 
os convênios. 

(d) Em certos casos, o Mutuário apenas atua como intermediário, sendo o projeto executado por outra agência ou 
entidade. As referências ao Mutuário, contidas nestas Políticas, incluem tais agências e entidades, bem como 
Submutuários no contexto de subempréstimos. O termo “Mutuário” também inclui Beneficiários, no caso de 
operações não reembolsáveis financiadas pelo Banco. 

(e) Ver Apêndice 2. 
(f) Auditores e firmas auditoras que realizam auditorias independentes não são considerados consultores, mas sua 

seleção está sujeita às políticas estipuladas no parágrafo 3.20 destas Políticas. 
(g) Agências especializadas são agências filiadas a organizações internacionais públicas que podem ser contratadas 

pelos Mutuários como consultores, agentes de aquisição ou fornecedores, com financiamento do Banco. Para os 
propósitos destas Políticas, as agências especializadas serão consideradas como consultores, aplicando-se as 
mesmas normas. 

(h) Ver os parágrafos 3.15-3.21 para os tipos específicos de consultores. Os consultores individuais são abordados 
na seção V. 
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preparação e implementação de projetos; a fim de complementar a capacidade técnica dos Mutuários nessas áreas. 

Considerações gerais 

1.4 Competem ao Mutuário a elaboração e implementação do projeto e, portanto, a seleção do consultor, adjudicação 
e subseqüente administração do contrato. Embora as normas e procedimentos específicos a serem adotados para 
a contratação de consultores dependam de circunstâncias peculiares de cada caso, cinco considerações orientam 
a política do Banco no processo de seleção: 

(e) necessidade de serviços de alta qualidade; 
(f) necessidade de economia e eficiência; 
(g) necessidade de proporcionar a todos os consultores qualificados a oportunidade de competir para prestar 

serviços financiados pelo Banco; 
(h) interesse do Banco em estimular o desenvolvimento e emprego de consultores nacionais de seus países 

membros mutuários; e 
(i) necessidade de transparência no processo de seleção. 

1.5 O Banco considera que, na maioria dos casos, os princípios acima podem ser alcançados mediante competição 
entre empresas qualificadas integrantes de uma lista curta, cuja seleção seja baseada na qualidade da proposta e, 
onde apropriado, no preço dos serviços a serem prestados. As Seções II e III destas Políticas descrevem os 
diferentes métodos de seleção de consultores aceites pelo Banco e as circunstâncias nas quais eles se aplicam. 
Sendo a Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) o método mais comumente recomendado, a Seção II 
destas Políticas descreve, pormenorizadamente, os procedimentos para a SBQC. No entanto, a SBQC não é o 
método mais apropriado de seleção em todos os casos; portanto, a Seção III descreve outros métodos de seleção 
e as circunstâncias nas quais eles são mais adequados. 

1.6. Os métodos específicos que podem ser adotados para a seleção de consultores num determinado projeto estão previstos 
no Contrato de Empréstimo. Os contratos específicos a serem financiados no projeto e seus respectivos métodos 
de seleção, de acordo com as disposições do Contrato de Empréstimo, deverão estar especificados no Plano de 
Aquisições, de acordo com o parágrafo 1.23 destas Políticas. 

Aplicabilidade das Políticas 

1.7. Os serviços de consultoria a que se aplicam os presentes Políticas são os de natureza intelectual e de assessoramento. 
Estas Políticas não são aplicáveis para outros tipos de serviços, nos quais os aspectos físicos da atividade sejam 
predominantes (por exemplo, execução de obras, fabricação de bens, operação e manutenção de instalações ou 
de fábricas, pesquisas, perfuração exploratória, aerofotogrametria, tratamento de imagens de satélite e 
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serviços contratados com base na execução de resultados físicos mensuráveis).8 

 

1.8. Os procedimentos descritos nestas Políticas são aplicáveis a todos os contratos de serviços de consultoria, financiados, 
no todo ou em parte, por empréstimos do Banco ou doações ou fundos administrados pelo Banco9 e 
implementados pelo Mutuário. O Mutuário poderá adotar outros procedimentos na aquisição de serviços de 
consultoria não financiados por essas fontes, desde que demonstre de maneira satisfatória ao Banco que: (a) os 
procedimentos utilizados garantem a seleção de consultores dotados das necessárias qualificações profissionais; 
(b) o consultor selecionado execute o serviço de acordo com o cronograma ajustado; e (c) o escopo dos serviços 
seja compatível com as necessidades do projeto. 

Conflito de Interesses 

1.9 A política do Banco requer que os consultores forneçam um assessoramento profissional, objetivo e imparcial, 
fazendo com que os interesses do cliente sempre preponderem, sem ter em vista a possibilidade de futuros 
trabalhos, e também que, ao fornecer o assessoramento, evitem conflitos, quer em relação a outros compromissos 
assumidos, quer em relação a seus próprios interesses corporativos. Não poderão ser contratados consultores para 
a execução de tarefas que conflitam com obrigações atuais ou assumidas anteriormente com outros clientes, ou 
que os possa colocar em situação que os impossibilite de assegurar o cumprimento da tarefa segundo os melhores 
interesses do Mutuário. Sem limitação do caráter geral do preceito exposto acima, não deverão ser contratados 
consultores que se enquadrem nas situações descritas a seguir: 

(d) Conflito entre atividades de consultoria e fornecimento de bens, obras ou serviços (que não os de consultoria 
regulados por estas Políticas10). A empresa contratada pelo Mutuário para o fornecimento de bens, obras ou 
serviços (que não os de consultoria regulados por estas Políticas) inseridos em um determinado projeto, e 
cada uma de suas empresas associadas deverá ser desqualificada para a prestação de serviços de consultoria 
relacionados a tais bens, obras ou serviços. Por outro lado, a empresa e cada uma de suas associadas, 
contratada para a execução de serviços de elaboração ou implementação de um projeto deverão ser 
desqualificadas para o fornecimento posterior de bens, obras ou serviços (que não os de consultoria regulados 
por estas Políticas) resultantes dos serviços de consultoria prestados pela empresa na preparação ou 
implementação ou a eles relacionados diretamente. 

(e) Conflito entre serviços de consultoria distintos: Os consultores (incluindo seus funcionários e subconsultores) 
e quaisquer de seus associados estarão impedidos de serem contratados para executar qualquer tarefa que, 
por sua natureza, possa conflitar com outro serviço executado pelos mesmos. Exemplificando: consultores 
contratados para a 

 

é Esses serviços são licitados e contratados com base no desempenho de produtos físicos mensuráveis e adquiridos 
de acordo com as Políticas para Aquisição de Bens e Obras Financiados pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, doravante denominadas Políticas de Aquisição-. 

é Na medida em que o Convênio do fundo administrado não entre em conflito com estas disposições, em cujo caso 
prevalecerá o Convênio. As Políticas de Aquisição pelo setor privado encontram-se no Apêndice 4. 

é Ver parágrafo 1.7 destas Políticas. 
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elaboração de projetos de engenharia relativos a um projeto de infraestrutura não deverão ser contratados 
para preparar uma avaliação ambiental independente para o mesmo projeto; e consultores assessorando um 
cliente na privatização de bens públicos não deverão adquirir tais bens nem prestar assessoria a adquirentes 
desses bens. Do mesmo modo, consultores contratados para preparar os Termos de Referência (TDR) de uma 
determinada tarefa estarão impedidos de executar essa tarefa. 

(e) Relacionamento com funcionários do Mutuário: Os consultores (inclusive seus funcionários e 
subconsultores) que têm um relacionamento familiar ou comercial com um membro da equipe do Mutuário 
(ou da agência implementadora do projeto ou de um Beneficiário do empréstimo) que estiver, direta ou 
indiretamente envolvido em qualquer fase de: (i) preparação dos TDR do contrato, (ii) processo de seleção 
para tal contrato, ou (iii) supervisão de tal contrato, não poderão beneficiar-se de contrato, a menos que o 
conflito decorrente desse relacionamento tenha sido resolvido de forma aceitável pelo Banco, no decorrer do 
processo de seleção e execução do contrato. 

Vantagem Indevida 

1.10 A equidade e a transparência no processo de seleção requerem que os consultores ou seus associados, competindo 
para uma tarefa específica, não obtenham qualquer vantagem indevida por haverem prestado serviços de 
consultoria relacionados à tarefa em questão. A fim de evitar que isso ocorra, o Mutuário deverá colocar à 
disposição de todos os consultores da lista curta, juntamente com a Solicitação de Propostas, toda a informação 
que poderia gerar uma vantagem indevida para um determinado consultor. 

Elegibilidade 

1.11. Os recursos dos empréstimos do Banco somente podem ser usados para pagamento de serviços prestados por 
indivíduos ou empresas de países membros do Banco. Os indivíduos ou empresas de outros países serão 
inelegíveis para participação em contratos a serem financiados no todo ou em parte com empréstimos do Banco. 
Quaisquer outras condições relativas à participação deverão ser limitadas àquelas que sejam essenciais para 
assegurar a capacidade da empresa de cumprir o contrato em questão. Não obstante: 

• Consultores podem ser excluídos se: (i) uma lei ou regulamento oficial do país do Mutuário vedar relações 
comerciais com o país do consultor, desde que o Banco entenda que tal exclusão não impede a competição 
efetiva na contratação dos serviços de consultoria exigidos, ou (ii) por ato em cumprimento da decisão do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o país 
do Mutuário proibir pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade. Se o país do Mutuário proibir o 
pagamento a uma determinada empresa ou por determinados bens em virtude de tal cumprimento, a empresa 
poderá ser excluída. 

• Empresas governamentais ou instituições no país Mutuário somente poderão participar mediante 
comprovação de que: (i) são jurídica e financeiramente autônomas, (ii) são regidas pela legislação comercial 
e (iii) não são agências dependentes do Mutuário ou Submutuário. 
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(iii) Como uma exceção ao item (b), quando os serviços de universidades ou centros de pesquisa governamentais 
do país do Mutuário forem de natureza única e excepcional e sua participação for crucial à implementação 
do projeto, o Banco poderá concordar com a contratação daquelas instituições, analisando cada caso. Da 
mesma forma, professores universitários ou cientistas de instituições de pesquisa podem ser contratados 
individualmente por meio de um financiamento do Banco. 

(iv) Funcionários do governo e servidores públicos somente poderão ser contratados para serviços de consultoria, 
tanto como consultor individual quanto como membro de equipe de uma empresa de consultoria, se: (i) 
estiverem em licença sem vencimentos, (ii) não estiverem sendo contratados pela instituição em que estavam 
trabalhando imediatamente antes de entrar em licença e (iii) sua contratação não gerar qualquer tipo de 
conflito de interesses (ver parágrafo 1.9). 

(v) Qualquer empresa, indivíduo, matriz ou filial ou qualquer forma de organização, constituída ou integrada 
por qualquer indivíduo(s) designado como parte contratante que o Banco declare inelegível nos termos 
dos subparágrafos (b)(v) e (e) do parágrafo 1.21 destas Políticas, referentes a Práticas Proibidas (segundo 
definição constante do parágrafo 1.21), ou que outra instituição financeira internacional declare 
inelegível e esteja sujeito ao disposto nos acordos celebrados pelo Banco com relação ao reconhecimento 
recíproco de sanções, será inelegível para a adjudicação de contrato financiado pelo Banco ou para a 
obtenção de benefício financeiro ou de qualquer outra natureza oriundo de contrato financiado pelo 
Banco, durante o período determinado pelo Banco. 

Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo 

1.12. Com a prévia aprovação do Banco e em circunstâncias como as que visam a acelerar a implementação do projeto, é 
facultado ao Mutuário promover a seleção de consultores antes da assinatura do correspondente Contrato de 
Empréstimo. Esse procedimento é denominado contratação antecipada. Nesses casos, os processos de seleção, 
inclusive no que tange à publicidade, deverão estar de acordo com estas Políticas, devendo o Banco revisar o 
procedimento conduzido pelo Mutuário. O Mutuário que optar pela contratação antecipada o fará por sua conta e 
risco, e nenhuma “não objeção” emitida pelo Banco relativa a tais procedimentos, documentação ou 
recomendação de adjudicação, comprometerá o Banco a efetivar o empréstimo relativo ao projeto. Se o contrato 
for assinado, o reembolso pelo Banco de qualquer pagamento feito pelo Mutuário no âmbito do contrato firmado 
em data anterior à assinatura do empréstimo será considerado financiamento retroativo, somente admitido nos 
limites especificados no Contrato de Empréstimo. 

Associações entre Consultores 

1.13. Os consultores podem associar-se entre si, por meio de consórcio ou acordo de subcontratação de consultoria, a fim 
de complementar suas respectivas áreas de especialização, fortalecer a adequação técnica de suas propostas e 
colocar à disposição um grupo maior de especialistas, propiciar melhores abordagens e metodologias e, em alguns 
casos, oferecer preços mais baixos. A associação pode ser ajustada por longo prazo (independentemente de tarefas 
específicas) ou para a execução de serviço determinado. Se 
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o Mutuário contratar uma associação sob o formato de consórcio, a associação deverá nomear uma das empresas 
para representá-la; todos os membros do consórcio deverão assinar o contrato, além de responsabilizar-se, 
conjunta e solidariamente, pela execução integral do serviço pactuado. Uma vez determinada a lista curta e 
remetidas as Solicitações de Propostas (SDP), quaisquer associações sob a forma de consórcio ou subcontratação 
entre empresas integrantes da lista curta poderão ser permitidas apenas com a aprovação do Mutuário. Os 
Mutuários não poderão exigir que consultores formem associações com uma empresa específica ou determinado 
grupo de empresas, podendo, no entanto, incentivar associações com empresas nacionais qualificadas. 

Revisão, Orientação e Supervisão do Banco 

1.14 Compete ao Banco rever a contratação de consultores pelo Mutuário, a fim de se assegurar que o processo de 
seleção seja realizado de acordo com as disposições destas Políticas. Os procedimentos de revisão são descritos 
no Apêndice 1. 

1.15. Em circunstâncias especiais, e em resposta a uma consulta por escrito do Mutuário, o Banco poderá fornecer ao 
Mutuário, uma lista curta de empresas consideradas aptas para o desempenho da tarefa. O fornecimento da lista 
curta por parte do Banco não se configurará como respaldo aos consultores. 

1.16 O Mutuário é responsável pela supervisão do desempenho e adequação dos serviços prestados pelos consultores 
aos termos do contrato de consultoria. Sem assumir qualquer responsabilidade do Mutuário ou dos consultores, 
caberá aos funcionários do Banco monitorar o trabalho conforme necessário para determinar, de maneira 
satisfatória ao Banco, que o trabalho está sendo efetuado de acordo aos padrões apropriados e que se baseia em 
dados aceitáveis. Havendo necessidade, poderá o Banco participar das discussões entre Mutuário e consultores e, 
caso necessário, poderá assistir o Mutuário na solução de questões referentes à tarefa. Se parte significativa do 
serviço de elaboração do projeto estiver sendo levada a cabo nos escritórios residenciais dos consultores, os 
funcionários do Banco poderão, com a concordância do Mutuário, visitar esses escritórios com o objetivo de 
revisar o trabalho dos consultores. 

Aquisição Viciada 

1.17 O Banco não financia gastos com serviços de consultoria na hipótese da seleção ou contratação dos Consultores 
não ter sido feita conforme as disposições acordadas no Contrato de Empréstimo e no Plano de Aquisições11 
aprovado pelo Banco. Em tais casos, o Banco declarará viciado o processo de seleção, sendo política do Banco 
cancelar a parte do empréstimo alocada aos serviços contratados em tais circunstâncias. O Banco poderá, ainda, 
valer-se de outros recursos legais previstos no Contrato de Empréstimo. Mesmo no caso de o contrato haver sido 
adjudicado após a obtenção da “não objeção” do Banco, o Banco ainda poderá declarar viciado o processo de 
seleção, se concluir que a “não objeção” baseou-se em informações incompletas, imprecisas ou enganosas 
fornecidas pelo Mutuário 

 

• Ver parágrafo 1.23. 
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ou que os termos e condições do contrato foram modificados sem a aprovação do Banco. 
Referências ao Banco 

1.18 O Mutuário adotará o seguinte texto12 ao referir-se ao Banco nas SDP e nos documentos do contrato: 

 “O [nome do Mutuário ou Beneficiário] (doravante denominado “Mutuário”) solicitou ou recebeu 
financiamento (doravante denominados “recursos”) do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(doravante denominado "Banco”) para custear o projeto indicado na Folha de Dados. O Mutuário 
pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para o qual esta 
Solicitação de Proposta foi emitida. Os pagamentos somente serão efetuados pelo Banco a pedido do 
Mutuário, sujeitos à prévia aprovação pelo Banco de acordo com os termos e condições do contrato de 
financiamento entre o Mutuário e o Banco (doravante denominado “Contrato de Empréstimo”) e 
estarão sujeitos em todos os aspectos aos termos e condições daquele Contrato de Empréstimo. 
Nenhuma outra parte, além do Mutuário, terá quaisquer direitos decorrentes do Contrato de 
Empréstimo, nem poderá reivindicar seus recursos. ” 

Treinamento ou Transferência de Conhecimento 

1.19. Se parcela significativa do serviço envolver o treinamento ou a transferência de conhecimento para funcionários do 
Mutuário ou a consultores nacionais, os TDR deverão indicar os objetivos, natureza, escopo e metas do programa 
de treinamento, inclusive pormenores sobre treinadores e treinados, conhecimentos a serem transferidos, 
cronograma, supervisão e avaliação. O custo do programa de treinamento deverá ser incluído no contrato de 
consultoria e no orçamento do serviço. 

Idioma 

1.20 A SDP e as propostas deverão ser elaboradas em um dos seguintes idiomas, à escolha do Mutuário: inglês, francês, 
espanhol ou português. A SDP, o contrato e toda correspondência e documentos referentes à proposta enviados 
pelo consultor e pelo Mutuário devem ser redigidos no idioma especificado na SDP. Os documentos de apoio e 
impressos que integrarem a proposta poderão ser redigidos em outro idioma, desde que acompanhados de uma 
tradução dos trechos relevantes para o idioma especificado na SDP, caso em que, para fins de interpretação das 
propostas, vigorará essa tradução. 

Práticas Proibidas 

1.21 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo Beneficiários de doações), Órgãos Executores e Organismos 
Contratantes, bem como todas firmas, entidades ou indivíduos licitantes que apresentem ou estejam apresentando 
propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, 
fornecedores de bens, 

 

 A ser devidamente modificado em caso de doação ou fundos administrados. 
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empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários 
(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer com atribuições expressas ou 
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implícitas) observem os mais altos padrões éticos e denunciem ao Banco13 todos os atos suspeitos de constituir 
Prática Proibida sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de 
seleção, negociação ou execução de um contrato. As Práticas Proibidas compreendem: (i) práticas corruptas; (ii) 
práticas fraudulentas; (iii) práticas coercitivas; (iv) práticas colusivas; e (v) práticas obstrutivas. O Banco 
estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas Proibidas. Qualquer denúncia deverá ser 
apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida investigação. 
O Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos. Além disso, o Banco celebrou 
acordos com outras instituições financeiras internacionais visando ao reconhecimento reciproco às sanções 
aplicadas pelos respectivos órgãos de sanção. 

(a). Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 

 Uma “prática corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de outra parte; 

 Uma “prática fraudulenta” é qualquer ato ou omissão, incluindo a tergiversação de fatos ou 
circunstâncias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar uma parte para obter 
benefício financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma obrigação; 

 Uma “prática coercitiva” consiste em prejudicar ou causar danos ou ameaçar prejudicar ou causar dano, 
direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar indevidamente as ações de uma 
parte; 

 Uma “prática colusiva” é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um 
propósito impróprio, incluindo influenciar inapropriadamente as ações de outra parte; e 

 Uma “prática obstrutiva” consiste em: 
a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência significativa para a investigação ou 
prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do 
Grupo do Banco sobre alegações de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou 
ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para evitar a divulgação de seu conhecimento de assuntos 
que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação, ou 

 

• No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas 
Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento 
recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais. 
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1. todo ato que vise impedir materialmente o exercício de inspeção e dos direitos contratuais do 
Banco referidos no parágrafo 1.21 (f) a seguir. 

• Se sé determinar que, em conformidade com os procedimentos de sanção do Banco, qualquer empresa, 
entidade ou individuo atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, 
incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionários, Mutuários (incluindo os 
Beneficiários de doações), órgãos executores ou organismos contratantes (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), tiver 
cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco 
poderá: 
1. Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para a aquisição de bens ou a contratação 

de obras financiadas pelo Banco; 
2. Suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, 

agência ou representante do Mutuário, do “Órgão Executor” ou do Organismo Contratante cometeu uma 
Prática Proibida; 

3. Declarar uma contratação não elegível para financiamento do Banco e cancelar e/ou declarar vencido 
antecipadamente o pagamento de parte do empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um 
contrato, se houver evidencias de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não 
tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outros, a notificação adequada ao Banco após 
tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável; 

4. Emitir à empresa, entidade ou indivíduo uma carta formal censurando sua conduta; 
5. Declarar que uma empresa, entidade ou indivíduo é inelegível, permanentemente ou por um período 

determinado, para: (i) adjudicação de contratos participação em atividades financiados pelo Banco; e (ii) 
designação14 como subempreiteiro, subconsultor ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa 
elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco; 

6. Encaminhar o assunto às autoridades competentes, encarregadas de fazer cumprir as 

 

 

JJ. Um subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens e serviços designado (utilizam-se diferentes expressões 
dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpra uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo 
proponente em sua proposta ou proposta de pré-qualificação porque aporta experiência e conhecimentos 
específicos e essenciais que permitem ao proponente satisfazer os requisitos de elegibilidade da licitação; ou (ii) 
foi indicado pelo Mutuário. 
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leis; e/ou 

18 Impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem 
para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e processo. Essas sanções podem ser 
impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima mencionadas. 

 O disposto nos incisos (i) e (ii) do parágrafo 1.21 (b) se aplicará também nos casos em que as partes 
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência 
da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução.. 

25 A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco, conforme as disposições anteriormente 
referidas será de caráter público. 
 Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como licitante ou participando de uma 

atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas 
de consultoria e consultores individuais, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, fornecedores de bens 
ou prestadores de serviços, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), órgãos executores ou 
organismos contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer 
suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeito a sanções, em conformidade com o 
disposto os acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com 
respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste 
parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a 
participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às 
regras vigentes de uma instituição financeira internacional aplicável à resolução de denuncias de Práticas 
Proibidas. 

C. O Banco requer que conste dos documentos de licitação e dos contratos financiados com empréstimo 
ou doação do Banco uma disposição exigindo que os, consultores, seus requerentes, licitantes, empreiteiros, 
representantes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores fornecedores de bens ou prestadores de serviços 
permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de 
propostas e ao cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. 
De acordo com esta política, qualquer consultor e seus representantes, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, 
fornecedor de bens ou prestador de serviços deverá prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. 
O Banco requererá ainda que os contratos por ele financiados com um empréstimo ou doação incluam uma 
disposição que obrigue os consultores e seus representantes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, 
fornecedores de bens ou prestadores de serviços a: (i) manter todos os documentos e registros referentes às 
atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado 
no respectivo contrato; e (ii) fornecer qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas 
Proibidas e assegurar-se de que os empregados ou representantes dos consultores que tenham conhecimento 
das atividades financiadas pelo 
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Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de 
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, representante, – auditor ou consultor devidamente designado. 
Caso o consultor, seu representante, pessoal, subempreiteiro, subconsultor e fornecedor de bens ou prestador 
de serviços se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie 
obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas 
contra o consultor, e seu representante, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, fornecedor de bens ou 
prestador de serviços. 

26 O Banco exigirá que, quando um Mutuário selecionar uma agência especializada para fornecer serviços 
de assistência técnica, de acordo com o parágrafo 3.15 no âmbito de um acordo entre o Mutuário e a 
respectiva agência especializada, todas as disposições do parágrafo 1.21, relativas às sanções e Práticas 
Proibidas, sejam aplicadas integralmente aos requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de 
consultoria e consultores individuais, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, fornecedores de bens ou 
prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e 
representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que 
tenha assinado contratos com essa agência especializada para fornecer bens ou prestar serviços correlatos 
em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o 
Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas 
deverão consultar a lista de empresas ou indivíduos declarados temporária ou permanentemente 
inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de 
compra com uma empresa ou um indivíduo declarado temporária ou permanentemente inelegível pelo 
Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere 
convenientes. 

1.22 Com a concordância específica do Banco, o Mutuário poderá introduzir nas SDP para grandes contratos 
financiados pelo Banco, um requisito pelo qual o consultor inclua na proposta um compromisso pelo qual o 
consultor compromete -se a observar, no decorrer do processo de seleção ou durante a execução do contrato, a 
legislação do país relativa às Práticas Proibidas (inclusive suborno), conforme contido nos Editais de Licitação.15 
O Banco aceitará a introdução de tais disposições, a pedido do país do Mutuário, desde que os aspectos que as 
regem sejam satisfatórios ao Banco. 

Plano de Aquisições 

1.23 Como parte da preparação do projeto, o Mutuário deverá elaborar e, antes das negociações do 

 

 

28 Por exemplo, tal compromisso pode ser redigido conforme se segue: “Comprometemo-nos, no decorrer do 
processo licitatório do contrato supra (e durante a execução do contrato caso ele nos seja adjudicado), a observar 
estritamente a legislação contra fraude e corrupção em vigor no país do Mutuário, referida pelo Mutuário no SDP 
relativo a este contrato e, sem prejuízo dos procedimentos do Banco para lidar com casos de fraude e corrupção, 
cumprir as normas administrativas estabelecidas por [autoridade local] para receber e resolver todas as queixas 
relativas aos procedimentos de licitação”. 
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empréstimo, fornecer ao Banco para sua aprovação, um Plano de Aquisições16 aceitável ao Banco, estabelecendo: 
(a) os contratos específicos para os serviços de consultoria necessários 

29 execução do projeto, durante o período inicial de pelo menos 18 meses; (b) os métodos propostos para a 
seleção de serviços de consultoria e (c) os respectivos procedimentos de revisão pelo Banco.17 O Mutuário deverá 
atualizar o Plano de Aquisições anualmente ou conforme necessário durante toda a duração do projeto. O 
Mutuário deverá implementar o Plano de Aquisições da maneira como tenha sido aprovado pelo Banco. 

(c) Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) 

Processo de Seleção 

2.1 A SBQC consiste num processo competitivo entre empresas constantes de uma lista curta no qual são 
considerados a qualidade da proposta e o custo dos serviços para a definição do proponente vencedor. O custo, 
como fator de seleção, deve ser utilizado judiciosamente. Os pesos relativos atribuídos à qualidade e ao custo 
serão fixados a cada caso, de acordo com a natureza do serviço. 

2.2 O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas: 

30 elaboração dos Termos de Referência (TDR); 
31 preparação da estimativa de custo e orçamento; 
32 publicidade; 
33 elaboração da lista curta de consultores; 
34 elaboração e envio da Solicitação de Propostas (SDP) [que deve incluir: Carta de Solicitação de Propostas 

(CSP); Instruções aos Consultores (IAC); Termos de Referência (TDR) e minuta de contrato-proposta]; 
35 recebimento das propostas; 
36 avaliação das propostas técnicas: exame da qualidade; 
37 abertura pública das propostas financeiras; 
38 avaliação da proposta financeira; 
39 avaliação final de qualidade e custo; 
40 negociações e adjudicação do contrato à empresa selecionada. 

Termos de Referência (TDR) 

 

 

D. Se o projeto incluir aquisição de bens, obras e serviços que não sejam de consultoria, o Plano de Aquisições deverá 
incluir também os métodos de aquisição de bens, obras e serviços que não sejam de consultoria, de acordo com as 
Políticas de Aquisição de Bens e Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Banco 
dará publicidade ao Plano de Aquisições inicial após a aprovação do empréstimo respectivo. As atualizações ao 
Plano serão publicadas após sua aprovação pelo Banco. 

 

E. Ver o Apêndice 1. 
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2.3 O Mutuário será responsável pela elaboração dos TDR referentes ao serviço. Os TDR serão elaborados por pessoa 
(s) ou empresa (s) especializada (s) na área do trabalho contratado. O escopo dos serviços descritos nos TDR 
deverá ser compatível com a disponibilidade orçamentária. Os TDR deverão definir claramente os objetivos, 
metas e escopo do serviço, além de fornecer as informações disponíveis (inclusive bibliografia e dados básicos 
relevantes) a fim de possibilitar a elaboração das propostas pelos consultores. Caso a transferência de 
conhecimento ou o treinamento seja um dos objetivos do serviço, esses itens deverão ser especificamente 
descritos, juntamente com detalhes sobre o número de funcionários submetidos a treinamento, e assim por diante, 
a fim de permitir que os consultores estimem os recursos necessários. Os TDR fornecerão a relação dos serviços 
e levantamentos necessários para executar os serviços, bem como os resultados esperados (por exemplo, 
relatórios, dados, mapas, levantamentos). Os TDR não deverão, entretanto, ser excessivamente detalhados e 
inflexíveis, a fim de possibilitar que os consultores competidores apresentem sua própria metodologia e pessoal. 
As empresas devem ser orientadas no sentido de comentar os TDR em suas propostas. Os TDR devem estabelecer, 
claramente, as respectivas responsabilidades do Mutuário e dos consultores. 

Estimativa de Custo (Orçamento) 

2.4 A elaboração de uma estimativa de custo cuidadosa é essencial para a distribuição realista de recursos alocados. 
A estimativa de custo tomará por base a avaliação do Mutuário sobre os recursos necessários à execução do 
serviço: tempo de pessoal, apoio logístico e insumos físicos (por exemplo: veículos e equipamento de laboratório). 
Os custos deverão ser classificados em duas categorias amplas: a) honorários ou remuneração (de acordo com o 
tipo de contrato utilizado e b) despesas reembolsáveis, e ademais divididos entre custo estrangeiro e local. 
Deverão, ainda, ser classificados em despesas no exterior e locais. O custo do tempo de pessoal será calculado 
em bases realistas tanto para pessoal estrangeiro como nacional. 

Publicidade 

2.5. Para todos os projetos, o Mutuário deve preparar e enviar ao Banco uma minuta de Aviso Geral de Aquisições. O 
Banco providenciará sua publicação no United Nations Development Business online (UNDB online) e no site do 
Banco.18 A fim de obter manifestações de interesse, o Mutuário deverá incluir, no Aviso Geral de Aquisições,19 
a relação dos serviços de consultoria esperados e, também, deverá publicar um Aviso Específico de Aquisição 
solicitando manifestação de interesse para cada contrato de empresas consultoras em jornal de 

31 A UNDB é uma publicação das Nações Unidas. Informações sobre assinatura estão disponíveis em: Development 
Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, EUA (site: http://www.devbusiness.com; 
e-mail: dbusiness@un.org). O site do Banco Interamericano de Desenvolvimento é: http://www.iadb.org. 

32 O Aviso Geral de Aquisições é preparado pelo Mutuário e submetido ao Banco, que providenciará sua 
publicação no UNDB online e no site do BID: www.iadb.org. 
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circulação nacional no país do Mutuário ou diário oficial nacional (se disponível na Internet) ou num portal 
eletrônico de acesso gratuito onde o Mutuário anuncie todas as oportunidades de negócios do governo. 
Adicionalmente, os contratos com custo estimado em mais de US$ 200.000 deverão ser publicados no UNDB 
online e no site do Banco. Os Mutuários poderão, também, divulgar tais solicitações de manifestação de interesse 
em jornal internacional ou revista técnica. As informações solicitadas deverão limitar-se ao mínimo necessário a 
fim de garantir a determinação de adequação da empresa com respeito ao objeto, não devendo ser solicitadas 
informações complexas a ponto de desestimular consultores a manifestar interesse. No mínimo 14 dias, contados 
da data de publicação no UNDB online, deverão ser dados para a elaboração das respostas, antes da preparação 
da lista curta. 

Lista Curta de Consultores 

2.6 O Mutuário é responsável pela elaboração da lista curta. O Mutuário deverá considerar inicialmente as empresas 
que, tendo manifestado interesse, possuam as qualificações necessárias. As listas curtas deverão compreender seis 
empresas representativas de uma considerável amplitude geográfica, com no máximo duas empresas de um 
mesmo país e pelo menos uma de um dos países mutuários membro do Banco, a menos que empresas qualificadas 
oriundas de países mutuários membros do Banco não tenham sido identificadas. O Banco poderá aceitar listas 
curtas compreendendo um menor número de empresas em circunstâncias especiais, como, por exemplo, quando 
apenas poucas empresas qualificadas tenham manifestado interesse por um serviço específico ou quando o 
tamanho do contrato não justificar uma competição mais ampla. Para fins de elaboração da lista curta, a 
nacionalidade da empresa é a do país no qual foi constituída legalmente e, no caso de consórcios, a nacionalidade 
da empresa indicada para representá-los. O Banco poderá concordar com o Mutuário quanto à ampliação ou 
redução da lista curta. No entanto, é vedado ao Mutuário proceder a acréscimos ou reduções na lista curta depois 
de emitida a “não objeção” do Banco, salvo com a aprovação deste. A lista curta final deverá ser informada a 
todas as empresas que manifestarem interesse, assim como a qualquer empresa que encaminhe solicitação 
específica nesse sentido. 

2.7 A lista curta poderá conter nomes de consultores exclusivamente nacionais, se o serviço estiver abaixo do limite 
(ou limites) estabelecido no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco,20 se houver um número suficiente de 
empresas qualificadas capaz de propiciar uma lista curta com preços competitivos, e quando a competição 
incluindo consultores estrangeiros não se justifique, em princípio, ou quando consultores estrangeiros não tenham 
manifestado interesse.21 Esses mesmos montantes serão usados em operações de empréstimo para apoiar 
Programas de Abrangência Setorial ( PAS)22 (nas quais são associados recursos 

35 Serão determinados limites em dólares para cada caso, levando em conta a natureza do projeto, a capacidade dos 
consultores nacionais e a complexidade das tarefas. Em nenhum caso o (s) limite (s) poderá (ão) exceder o valor 
definido no Relatório de Avaliação de Aquisições para o País (RAAP). O limite em dólares para cada país Mutuário 
será colocado no site do Banco. 

36 O Mutuário pode incluir na lista curta de consultores nacionais qualquer empresa de outro país membro do 
Banco que seja registrada no país do Mutuário. 

37 PAS. Trata-se de uma abordagem adotada pelas instituições de desenvolvimento para apoiar programas 
nacionais cuja escala ultrapassa a de um só projeto. Em geral, envolve todo um setor ou grande parte de um 
setor. 
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do governo e/ou dos doadores) como os limites abaixo dos quais as listas curtas serão compostas exclusivamente 
por empresas nacionais selecionadas por meio de procedimentos acordados com o Banco. Entretanto, caso 
empresas estrangeiras manifestem interesse, deverão ser consideradas. 

2.8 A lista curta deve, preferencialmente, compreender consultores da mesma categoria, capacidade e com objetivos 
comerciais semelhantes. Consequentemente, a lista curta, normalmente, deverá conter empresas com experiência 
semelhante ou ser composta por organizações sem fins lucrativos (ONGs, universidades, Agências 
Especializadas, etc.) que atuem na mesma área de especialização. Se a lista curta agrupar consultores de naturezas 
distintas, a seleção deve ser feita por meio do método “Seleção Baseada na Qualidade” (SBQ) ou “Seleção 
Baseada nas Qualificações do Consultor” (SQC) (para serviços pequenos).23 A lista curta não poderá incluir 
consultores individuais. 

Elaboração e Distribuição da Solicitação de Propostas (SDP) 

2.9 A SDP é constituída por: a) Carta de Solicitação de Propostas, b) Instruções aos Consultores, c) TDR e d) minuta 
de contrato. Os Mutuários deverão usar as SDPs padronizadas aplicáveis, emitidas pelo Banco, com as 
modificações mínimas necessárias, aceitáveis ao Banco, a fim de atender às condições peculiares de cada projeto. 
Tais modificações deverão ser introduzidas somente por meio da Folha de Dados da SDP. Os Mutuários 
relacionarão todos os documentos incluídos na SDP. O Mutuário poderá usar um sistema eletrônico para distribuir 
a SDP, desde que o Banco considere esse sistema adequado. Se a SDP for distribuída eletronicamente, o sistema 
eletrônico deverá ser seguro para evitar modificações na SDP e não poderá impor restrições de acesso à SDP por 
parte dos consultores integrantes da lista curta. 

Carta de Solicitação de Propostas (CSP) 

2.10 A carta contendo a Solicitação de Propostas anunciará a intenção do Mutuário no sentido de contratar o 
fornecimento de serviços de consultoria, a fonte dos recursos, detalhes a respeito do cliente, a data, hora e 
endereço de entrega de propostas. 

Instruções aos Consultores (IAC) 

2.11. As IACs deverão conter todas as informações necessárias a fim de ajudar os consultores a preparar propostas 
adequadas. Deverá propiciar o máximo de transparência ao processo de seleção através da inclusão de 
informações sobre o processo de avaliação e da indicação dos critérios e fatores de avaliação, inclusive os 
respectivos pesos, bem como da definição de nota mínima para aprovação. As IACs deverão indicar uma 
estimativa da quantidade de serviços essenciais (em tempo dos funcionários) exigidos dos consultores ou o 
orçamento total, mas não ambos. Todavia, será facultado aos consultores elaborar suas próprias estimativas do 
tempo de equipe necessário para a execução do serviço e apresentar o custo correspondente em suas propostas. 
As IACs fixarão o prazo de validade da proposta, que deverá ser adequado para permitir a avaliação das propostas, 
a decisão sobre a adjudicação, a revisão do Banco e a 

 

36 Os limites em dólares que definem “pequeno” serão determinados em cada caso, levando-se em conta o tipo e 
complexidade do serviço, mas não devem ultrapassar US$ 200.000. 
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conclusão das negociações do contrato. A lista detalhada das informações a serem incluídas nas IACs consta do 
Apêndice 2. 

Contrato 

2.12 A Seção IV destas Políticas apresenta sucintamente os tipos de contrato de uso mais frequente. Os Mutuários 
deverão adotar a Minuta Padrão de Contrato expedida pelo Banco que seja mais adequada às suas necessidades, 
com as alterações mínimas necessárias, desde que aceitáveis pelo Banco, para atender às peculiaridades do país 
e do projeto. Essas alterações somente poderão ser introduzidas mediante Condições Especiais do Contrato, 
vedando-se alterações no texto das Condições Gerais do Contrato constantes da Minuta Padrão de Contrato do 
Banco. Essas minutas de contrato abrangem a maior parte dos serviços de consultoria. Na hipótese de a minuta 
mostrar-se inadequada (por exemplo, para inspeção de pré-embarque, serviços de aquisição, treinamento de 
universitários, publicidade de atividades de privatização ou projetos conjuntos com instituições similares), 
poderão os Mutuários utilizar outras minutas de contrato aceites pelo Banco. 

Recebimento de Propostas 

2.13 O Mutuário deverá proporcionar aos consultores tempo suficiente para a elaboração das propostas. O prazo 
proporcionado dependerá do serviço, mas normalmente será de não menos de quatro semanas ou mais de três 
meses (por exemplo: para tarefas que requeiram a definição de metodologia sofisticada, a elaboração de plano 
mestre multidisciplinar). Durante este intervalo, as empresas poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, a 
respeito das informações contidas na SDP. O Mutuário deverá fornecer esses esclarecimentos por escrito, 
enviando cópias a todas as empresas constantes da lista curta (que tenham manifestado interesse na apresentação 
de propostas). O Mutuário poderá, se necessário, prorrogar o prazo de apresentação de propostas. As propostas 
técnicas e financeiras serão apresentadas simultaneamente. Não serão admitidas quaisquer alterações nas 
propostas técnicas ou financeiras, esgotado o prazo estabelecido para a apresentação de propostas. A fim de 
resguardar a integridade do processo, as propostas técnicas e financeiras serão apresentadas em envelopes 
separados e lacrados. Os envelopes técnicos serão abertos imediatamente por comissão formada por funcionários 
dos departamentos competentes (técnico, financeiro, jurídico, conforme o caso), após o encerramento do prazo 
de entrega das propostas. As propostas financeiras permanecerão lacradas e depositadas com um auditor público 
bem-conceituado, ou autoridade independente, até a realização de sessão pública de abertura. Qualquer proposta 
entregue após o encerramento do prazo de entrega será devolvida ainda fechada. Os Mutuários poderão usar 
sistemas eletrônicos que permitam aos consultores enviar propostas por meios eletrônicos, desde que o Banco 
esteja satisfeito com a adequação do sistema, incluindo, entre outros fatores, que o sistema seja seguro, que 
mantenha a confidencialidade e autenticidade das propostas submetidas e use um sistema de autenticação ou 
equivalente para assegurar que os consultores permaneçam vinculados às suas propostas. Nesse caso, os 
consultores deverão continuar tendo a opção de enviar suas propostas em cópia impressa. 

Avaliação das Propostas: Qualidade e Custo 
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2.14 A avaliação das propostas será efetuada em duas etapas: considerar-se à primeiramente a qualidade e depois o 
custo. Os avaliadores das propostas técnicas não terão acesso às propostas financeiras até que se conclua o 
processo de avaliação técnica, inclusive quaisquer revisões do Banco e a “não objeção” esteja concluída. As 
propostas financeiras somente serão abertas depois que a avaliação das propostas técnicas tiver sido concluída e 
os resultados divulgados aos consultores participantes. A avaliação obedecerá integralmente às disposições da 
SDP. 

Avaliação da Qualidade 

2.15 O Mutuário avaliará cada proposta técnica (mediante comitê de avaliação composto de três ou mais especialistas 
do setor) com base em diversos critérios: (a) experiência do consultor para a execução do serviço; (b) qualidade 
da metodologia proposta; (c) qualificação do pessoal-chave proposto; (d) transferência de conhecimento, se 
exigida no TDR; e (e) grau de participação de pessoal nacional no pessoal-chave proposto para a execução do 
serviço. A cada critério será atribuída pontuação em escala de 1 a 100. À pontuação será, então, aplicado o peso, 
aferindo-se as respectivas notas. Os pesos a seguir são ilustrativos. Os valores percentuais a serem efetivamente 
usados deverão se adequar ao serviço específico e deverão obedecer aos parâmetros indicados abaixo, a menos 
que haja aprovação do Banco em sentido contrário. Os pesos propostos deverão ser informados na SDP. 

Experiência específica do consultor: 

 

Metodologia: 

Pessoal-chave: 

Transferência de conhecimento:24 

Participação de consultores 
nacionais:25 

 

Total: 

0 a 10 pontos 

20 a 50 pontos 

30 a 60 pontos 

0 a 10 pontos 

0 a 10 pontos 

100 pontos 

2.16 O Mutuário deverá, normalmente, dividir os critérios acima em subcritérios. Por exemplo, os subcritérios de 
metodologia poderiam ser inovação e nível de detalhe. Entretanto, o número de subcritérios deve se restringir ao 
mínimo essencial. O Banco não recomenda o emprego de listas excessivamente pormenorizadas de subcritérios, 
posto que estas poderiam conduzir a uma avaliação meramente mecânica, ao invés da avaliação profissional das 
propostas. O peso atribuído à experiência pode ser relativamente modesto, visto que esse critério já terá sido 
considerado quando da inclusão do consultor na lista curta. Deve-se atribuir peso maior à metodologia no caso 
de tarefas mais complexas (por exemplo, estudo multidisciplinar de viabilidade ou estudos administrativos). 

2.17. Recomenda-se a avaliação apenas do pessoal-chave, posto que é dele a responsabilidade, em última análise, pela 
qualidade do desempenho na execução do serviço. Na hipótese de ser 

37 A transferência de conhecimento pode ser o principal objetivo de algumas tarefas. Em tais casos, deverá estar 
indicada nos TDR e, somente com a aprovação prévia do Banco, poderá receber um peso maior, a fim de refletir 
sua importância. 

38 Conforme demonstrado pela inclusão de nacionais no pessoal-chave apresentado pelas empresas estrangeiras e 
nacionais. 
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complexo o serviço a ser executado, deve-se atribuir maior peso a esse critério. O Mutuário deverá rever as 
qualificações e experiência do pessoal-chave proposto por meio de seus curricula vitae, os quais devem ser 
precisos, completos e assinados por funcionário autorizado da firma consultora e pelo indivíduo proposto. O 
pessoal deverá ser avaliado de acordo com os três subcritérios abaixo, conforme seja adequado para o serviço: 

E. qualificações gerais: formação acadêmica geral e treinamento, tempo de experiência, cargos ocupados, tempo 
como funcionário da empresa de consultoria, experiência em países em desenvolvimento, etc.; 

F. adequação para o serviço: formação acadêmica, treinamento e experiência em setor específico, campo, 
tema, etc., relevante para o serviço específico; e 

G. experiência na região: conhecimento do idioma local, cultura, sistema administrativo, organização do 
governo, etc. 

2.18 Os Mutuários avaliarão cada proposta de acordo com o respectivo grau de atendimento aos TDR. A proposta 
deverá ser considerada inadequada, e rejeitada nessa etapa, caso deixe de atender a aspectos relevantes dos TDR 
ou deixe de alcançar a nota técnica mínima especificada na SDP. 

2.19 O Mutuário, ao final do processo, deverá elaborar o Relatório de Avaliação Técnica da “qualidade” das propostas 
e, no caso de contratos sujeitos à revisão prévia, enviá-lo para o Banco para sua revisão e “não objeção”. O 
relatório deverá justificar os resultados da avaliação e descrever os aspectos fortes e deficientes das propostas. 
Todos os registros relativos à avaliação, tais como, folhas com as notas individuais, serão guardados até conclusão 
do projeto e realização de auditoria. 

Avaliação do Custo 

2.20 Concluída a avaliação de qualidade e emitida a “não objeção” do Banco, deverá o Mutuário informar a pontuação 
técnica atribuída a cada um dos consultores que enviaram propostas, notificando aqueles consultores cujas 
propostas não tenham atendido aos requisitos mínimos de qualificação ou tenham sido consideradas inadequadas 
à SDP e aos TDR, que os envelopes contendo as respectivas propostas de preço serão restituídos sem que sejam 
abertos, após a assinatura do contrato. O Mutuário, simultaneamente, notificará os consultores que tenham 
atingido a pontuação mínima para qualificação, informando a data, hora e local de abertura das propostas 
financeiras. A data de abertura deverá facultar aos consultores tempo suficiente para que tomem as providências 
necessárias para comparecer à abertura das propostas financeiras. As propostas financeiras serão abertas em 
sessão pública, ante os representantes dos consultores que se fizerem presentes (pessoalmente ou online). Quando 
da abertura das propostas, serão lidos em voz alta e registrados (e publicados online se as propostas forem enviadas 
eletronicamente) o nome do consultor, a nota técnica e os preços propostos, e uma cópia desse registro será 
imediatamente enviada ao Banco. O Mutuário deve também lavrar uma ata dessa sessão pública, cuja cópia será 
enviada prontamente ao Banco e a todos os consultores que tenham apresentado propostas. 
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2.21 O Mutuário, a seguir, examinará as propostas financeiras. Os erros aritméticos, se constatados, serão corrigidos. 
Para os fins de comparação das propostas, os custos serão convertidos a uma única moeda selecionada pelo 
Mutuário (moeda local ou moeda estrangeira livremente conversível), conforme estabelecido na SDP. O Mutuário 
fará esta conversão utilizando as taxas de câmbio para venda dessas moedas, em transações similares, conforme 
fixadas por fonte oficial (como o Banco Central), por banco comercial ou por jornal de circulação internacional. 
A SDP especificará a fonte a ser utilizada para a determinação da referida taxa de câmbio, bem como a data da 
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taxa, não podendo tal data ser anterior a quatro semanas antes do prazo para a apresentação das propostas nem 
posterior à data original de término do prazo de validade da proposta. 

2.22 Para os fins de avaliação, o “custo” excluirá os impostos indiretos locais identificáveis26 incidentes sobre o 
contrato, e o imposto de renda pago no país do Mutuário sobre a remuneração dos serviços prestados por pessoal 
não-residente do consultor. O custo incluirá toda a remuneração do consultor e outras despesas, tais como: 
viagens, tradução, impressão de relatórios ou despesas de secretariado. A proposta de menor custo receberá uma 
nota financeira igual a 100, atribuindo-se às demais propostas notas financeiras inversamente proporcionais aos 
seus preços. Alternativamente, uma proporção direta ou outra metodologia poderá ser adotada na distribuição das 
notas referentes ao preço. A metodologia a ser adotada deverá estar descrita na SDP. 

Avaliação Combinada de Qualidade e Custo 

2.23 A nota final será obtida somando-se as notas ponderadas atribuídas à qualidade e ao custo. O peso atribuído ao 
“preço” será escolhido levando-se em conta a complexidade do serviço e a importância relativa da qualidade. 
Ressalvados os serviços especificados na Seção III, o peso atribuído ao preço será 20 ou 30 pontos de um total de 
100. Os pesos propostos para qualidade e preço serão fixados na SDP. A empresa que obtiver a maior nota final 
será convidada para negociação. 

Negociação e Adjudicação do Contrato 

2.24. As negociações compreenderão discussões a respeito dos TDR, metodologia, pessoal, insumos do Mutuário e 
Condições Especiais do Contrato. Essas discussões não poderão resultar em alterações substanciais dos TDR 
originais ou dos termos do contrato, de forma que a qualidade do produto final, seu preço e a relevância da 
avaliação inicial não sejam afetados. Não deverão ser feitas reduções substanciais nos insumos do trabalho apenas 
para adequação ao orçamento. Os TDR finais e a metodologia ajustada serão incorporados à “Descrição dos 
Serviços”, que passará a fazer parte integrante do contrato. 

2.25 Não deve ser permitido à empresa selecionada substituir os profissionais integrantes do pessoal-chave, a menos 
que ambas as partes concordem que em virtude de atrasos indevidos no processo de seleção tal substituição tenha 
se tornado inevitável, ou que tais alterações 

 

 Todos os impostos indiretos cobrados sobre as faturas contratuais, pela União, Estados (ou Províncias) e 
Municípios. 
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são indispensáveis para atingir os objetivos do serviço.27 Caso não se verifiquem essas hipóteses, e caso ainda se 
verifique que profissionais tenham sido incluídos no pessoal-chave proposto sem confirmação de sua 
disponibilidade, a empresa poderá ser desqualificada, dando-se continuidade ao processo com a empresa que se 
seguir na lista classificatória. O profissional integrante do pessoal-chave proposto para substituição deverá ter 
qualificação igual ou superior ao inicialmente proposto. 

2.26 As negociações financeiras compreendem esclarecimentos a respeito da responsabilidade do consultor pelo 
pagamento de impostos do país do Mutuário (se houver) e de que modo a responsabilidade tributária tenha se 
refletido, ou deveria vir a refletir-se no contrato. Como os pagamentos em Contratos por Preço Global baseiam-
se na entrega de resultados (ou produtos), o preço ofertado deverá incluir todos os custos (tempo de trabalho, 
gastos fixos, viagens, hotel, etc.). Por conseguinte, se o método de seleção de um contrato por preço global incluir 
o preço como componente, tal preço não poderá ser negociado. No caso de Contratos Baseados no Tempo, o 
pagamento é baseado em insumos (tempo de trabalho e despesas reembolsáveis) e o preço ofertado deverá incluir 
os honorários do pessoal e uma estimativa do montante das despesas reembolsáveis. Se o método de seleção 
incluir o preço como componente, não se poderá negociar os honorários do pessoal, salvo em circunstâncias 
excepcionais, como, por exemplo, se os honorários propostos forem muito superiores à remuneração normalmente 
cobrada por consultores para contratos similares. Conseqüentemente, a proibição de se negociar não elimina o 
direito do cliente de solicitar esclarecimentos e, se as taxas forem muito altas, solicitar a sua modificação, após a 
devida consulta ao Banco. As despesas reembolsáveis devem ser pagas relativamente às despesas efetivamente 
incorridas, contra a apresentação de recibos, e, portanto, não estão sujeitas a negociação. Entretanto, caso o cliente 
deseje estabelecer tetos para os preços unitários de certas despesas reembolsáveis (como viagens ou diárias de 
hotel), ele deve indicar os níveis máximos de tais despesas na SDP ou definir, previamente, uma diária na SDP. 

2.27 Na hipótese de as negociações não resultarem em contrato aceitável, caberá ao Mutuário encerrá-las, convidando 
para negociar a empresa classificada a seguir. O Mutuário deverá consultar o Banco antes de tomar essa 
providência. O consultor será informado das razões do encerramento das negociações. O Mutuário, uma vez 
iniciadas as negociações com a empresa seguinte, não deve reabrir as negociações anteriores. Concluídas com 
sucesso as negociações e emitida a não objeção28 do Banco ao contrato negociado, deverá o Mutuário notificar 
prontamente as outras empresas constantes da lista curta de que suas propostas não foram aceitas. 

 

Publicação da Adjudicação do Contrato 

 

 

JJJ. A definição de prazos realistas de validade da proposta na SDP e a realização eficiente da avaliação diminuem os 
riscos. 

 

KKK. No caso de contratos sujeitos à revisão “Ex-ante” do Banco. 
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2.28 Após a adjudicação do contrato, o Mutuário deverá publicar no UNDB online, no site do Banco e, se for o caso, 
no site oficial do país do Mutuário a seguinte informação: (a) os nomes de todos os consultores que apresentaram 
propostas; (b) as notas técnicas atribuídas a cada consultor; (c) os preços avaliados de cada consultor; (d) a 
classificação final dos consultores; e (e) o nome do consultor vencedor, preço, prazo e resumo do objeto do 
contrato. A mesma informação deverá ser enviada a todos os consultores que apresentaram propostas. 

Esclarecimentos 

2.29 Na publicação da adjudicação do contrato referida no parágrafo 2.28, o Mutuário deverá especificar que qualquer 
consultor que deseje conhecer os motivos pelos quais sua proposta não tenha sido selecionada poderá solicitar 
esclarecimentos ao Mutuário. O Mutuário deverá prontamente fornecer as explicações por que tal proposta não 
foi selecionada, por escrito e/ou em reunião de esclarecimentos, à escolha do consultor. O consultor solicitante 
deverá arcar com todos os custos para participar de tal reunião. 

Rejeição de Todas as Propostas e Nova Solicitação de Propostas 

2.30 O Mutuário somente poderá rejeitar todas as propostas caso todas sejam inadequadas por apresentarem grande 
deficiência no atendimento aos TDR ou se representarem custos substancialmente superiores às estimativas 
originais. Neste último caso, a viabilidade de um aumento do orçamento ou da redução do escopo dos serviços 
com a empresa deve ser investigada em consulta junto ao Banco. Antes da rejeição de todas as propostas e da 
solicitação de novas propostas, o Mutuário deverá notificar o Banco, indicando as razões para a rejeição de todas 
as propostas, e deverá obter a “não objeção” do Banco antes de proceder com a rejeição e com o novo processo. 
O novo processo poderá incluir a revisão da SDP (incluindo a lista curta) e o orçamento. Estas revisões deverão 
ser aquiescidas pelo Banco. 

Confidencialidade 

2.31 As informações referentes à avaliação das propostas e as recomendações relativas à adjudicação não serão 
reveladas aos consultores que apresentaram as propostas ou a outras pessoas que não estiverem oficialmente 
vinculadas ao processo, até que a adjudicação seja publicada, excetuando-se as disposições dos parágrafos 2.20 e 
2.27. 
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40 Outros Métodos de Seleção 

Considerações Gerais 

3.1 Esta seção descreve outros métodos de seleção e as circunstâncias nas quais são aceitáveis. Todas as disposições 
relevantes 29 da Seção II (SBQC) serão aplicáveis sempre que houver processo competitivo de seleção. 

Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) 

3.2 A SBQ é apropriada para os seguintes tipos de serviços: 

41 serviços complexos ou altamente especializados, para os quais houver dificuldade na definição precisa do 
TDR e dos insumos necessários aos consultores e para os quais os clientes esperam que os consultores 
imprimam caráter inovador às propostas (por exemplo, estudos econômicos ou setoriais de um país, estudos 
de viabilidade multisetorial, projetos de usinas de processamento de resíduos tóxicos, plano de 
desenvolvimento urbano ou reformas do setor financeiro); 

42 serviços que tenham grande impacto a longo prazo e cujo objetivo seja obter os melhores especialistas (por 
exemplo, projetos de viabilidade e engenharia estrutural de grandes obras de infra-estrutura, tais como 
grandes represas, estudos de políticas de alcance nacional, e estudos gerenciais de grandes organismos 
governamentais); e 

43 serviços que possam ser realizados de formas substancialmente diferentes, de modo que as propostas não 
sejam suscetíveis de comparação (por exemplo, serviços de assessoria de gerenciamento e estudos setoriais 
e de políticas cujo valor dependa da qualidade da análise). 

3.3 Na SBQ, a SDP pode exigir apenas a apresentação de proposta técnica (sem a proposta financeira) ou a 
apresentação de ambas propostas técnica e financeira simultaneamente, mas em envelopes separados (sistema de 
dois envelopes). A SDP deverá fornecer o orçamento estimado ou a estimativa da quantidade de tempo a ser 
alocado pelo pessoal-chave, ressaltando que os referidos dados são ofertados apenas a título de informação, tendo 
os consultores liberdade para proporem suas próprias estimativas. 

3.4 Caso sejam solicitadas apenas propostas técnicas, após avaliar as propostas técnicas usando a mesma mesma 
metodologia utilizada na SBQC, o Mutuário deverá solicitar ao consultor que obteve a melhor classificação 
técnica, que apresente uma proposta financeira pormenorizada. O Mutuário e o consultor deverão então negociar 
a proposta financeira30 e o contrato. Todos os demais aspectos do processo de seleção serão idênticos aos da 
SBQC, incluindo a publicação da adjudicação do contrato, conforme descrito no parágrafo 2.28, com a ressalva 
de que apenas o preço da empresa ganhadora será publicado. Na hipótese dos 

(f) Todas as disposições da Seção II deverão aplicar-se com as modificações e exclusões requeridas pelo método de 
seleção de consultores usado no caso específico. Não é necessário publicar a solicitação de manifestação de 
interesse quando se usar a seleção de fonte única. 

(g) As negociações financeiras na SBQ incluem negociações sobre a remuneração dos consultores e outras despesas. 
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consultores terem sido convidados a apresentar simultaneamente propostas financeiras e técnicas, deverão ser 
adotadas medidas de segurança, como na SBQC, a fim de garantir que apenas a proposta financeira relativa à 
empresa ganhadora seja aberta, devolvendo-se as demais ainda fechadas, após a conclusão satisfatória das 
negociações. 

Seleção com Orçamento Fixo (SOF) 

3.5 Este método é apropriado apenas para serviços simples, que possam ser definidos com precisão e cujo orçamento 
seja fixo. A SDP indicará o orçamento disponível, convidando os consultores a apresentar as suas melhores 
propostas técnicas e financeiras, dentro dos limites do orçamento e em envelopes separados. Os TDR devem ser 
particularmente bem elaborados a fim de garantir que o orçamento seja suficiente para a execução dos serviços 
pelos consultores. A avaliação de todas as propostas técnicas será efetuada adotando-se, primeiramente, 
procedimento semelhante ao da SBQC. Em seguida, as propostas financeiras deverão ser abertas em público, e 
os preços deverão ser lidos em voz alta. As propostas que ultrapassarem o orçamento indicado serão rejeitadas. 
O consultor que tenha submetido a proposta técnica com a melhor classificação dentre os demais deverá ser 
selecionado e convidado para negociar o contrato. A publicação da adjudicação do contrato deverá seguir o 
parágrafo 2.28. 

Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) 

3.6 O método somente é apropriado para seleção de consultores quando os serviços a serem contratados forem de 
natureza padronizada ou rotineira, (por exemplo, projeto de engenharia de obras sem complexidade), para os quais 
já existem práticas e padrões bem estabelecidos. Neste método, deve-se fixar uma nota “mínima” de qualificação 
para estabelecer-se “qualidade”. As empresas integrantes de uma lista curta serão convidadas a apresentar 
propostas, em dois envelopes. Primeiramente, serão abertas e avaliadas as propostas técnicas. Serão rejeitadas as 
que obtenham nota inferior à mínima pré-fixada31 passando-se à abertura, em sessão pública, das propostas 
financeiras das demais. A empresa com a proposta de menor preço será, então, selecionada e a publicação da 
adjudicação do contrato deverá seguir o parágrafo 2.28. Nesse método, a nota mínima deverá ser fixada 
considerando-se que todas as propostas acima do mínimo competirão apenas no “custo”. A nota mínima será 
fixada na SDP. 

Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) 

3.7 Este método pode ser adotado para serviços pequenos,32 para os quais não se justifica a elaboração e avaliação 
de propostas competitivas. Nesses casos, o Mutuário elaborará os TDR, solicitando manifestações de interesse, 
bem como informações relativas à 

 

42 Este método não poderá ser usado como substituto da SBQC e deverá ser usado somente para casos específicos de 
natureza técnica padronizada e rotineira nos quais o componente intelectual não seja significativo. Para este 
método, a nota técnica mínima deverá ser de 70 pontos ou superior, numa escala de 1 a 100. 

43 Os limites em dólares para a caracterização de “pequenos” serão determinados em cada caso, levando-se em 
conta a natureza e a complexidade da tarefa, mas em nenhum caso ultrapassarão US$ 200.000. 
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experiência e competência dos consultores, relevantes para a execução do serviço, elaborando uma lista curta e 
selecionando a empresa com qualificação e referências mais adequadas. A empresa selecionada será convidada a 
apresentar uma proposta combinada técnica e de preço, e, a seguir, a negociar o contrato. 

3.8 O Mutuário deverá publicar no UNDB online, no site do Banco e, se for o caso, no site oficial do país do Mutuário, 
o nome do consultor ao qual o contrato tenha sido adjudicado, o preço, o prazo e o escopo do mesmo. Esta 
publicação pode ser feita trimestralmente e no formato de uma tabela resumida cobrindo o período anterior. 

Contratação Direta (CD) 

3.9 A Contratação Direta de consultores não proporciona os benefícios de uma seleção competitiva no que diz respeito 
à qualidade e custo, não apresenta transparência e pode ensejar práticas inaceitáveis. Por esse motivo, restringe-
se sua adoção apenas a circunstâncias excepcionais. A justificativa para a adoção desse método será examinada 
no contexto dos interesses gerais do cliente e do projeto, considerada a responsabilidade do Banco no sentido de 
assegurar economia e eficiência e de proporcionar oportunidade igual a todos os consultores qualificados. 

3.10 A Contratação Direta pode ser adequada apenas se representar evidente vantagem em relação à competição: (a) 
para serviços que envolvam continuação decorrente de trabalhos anteriores já executados pela mesma empresa 
(ver próximo parágrafo); (b) em emergências, tais como: para atender a situações decorrentes de desastres e para 
serviços de consultoria necessários durante o período imediatamente posterior à emergência; (c) para serviços 
muito pequenos33; ou (d) quando apenas uma empresa mostrar-se qualificada ou com experiência de valor 
excepcional para a execução do serviço. 

3.11 Na hipótese de ser essencial a continuidade dos serviços, a SDP inicial deverá destacar essa possibilidade e, se 
possível, os fatores utilizados na seleção do consultor deverão levar em conta a probabilidade de continuação. A 
continuidade na abordagem técnica, a experiência adquirida e a continuidade da responsabilidade profissional do 
mesmo consultor podem tornar preferível a continuação dos serviços com o consultor inicial à instauração de 
novo processo seletivo, desde que verificado o desempenho satisfatório na tarefa inicial. Para as novas tarefas, o 
Mutuário solicitará ao consultor selecionado inicialmente, a elaboração de proposta técnica e financeira com base 
nos TDR fornecidos pelo Mutuário, passando-se à negociação da proposta. 

3.12 Na hipótese de o serviço inicial não ter sido adjudicado com base em processo competitivo ou de haver sido 
adjudicado sob financiamento vinculado, ou se as novas tarefas tiverem valor substancialmente maior, 
normalmente seguir-se-á um processo de seleção, aceitável pelo Banco, podendo o consultor que estiver 
executando o serviço inicial ser considerado, desde que manifeste interesse em participar. O Banco considerará 
exceções a essa norma apenas em circunstâncias especiais e desde que não seja viável novo processo de seleção. 

 

(f) Os limites em dólares para a caracterização de “muito pequenos” serão determinados em cada caso, levando-se 
em conta a natureza e a complexidade do serviço, mas em nenhum caso ultrapassarão US$ 100.000. 
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3.13 O Mutuário deverá publicar no UNDB online, no site do Banco e, se for o caso, no site oficial do país do Mutuário, 
o nome do consultor ao qual o contrato tenha sido adjudicado, o preço, a duração e o escopo do contrato. Essa 
publicação pode ser feita trimestralmente e no formato de uma tabela resumida que cubra o período anterior. 

Práticas Comerciais 

3.14 Ocorrendo a hipótese de empréstimos repassados por intermediário financeiro a empresas, tanto do setor privado 
como empresas comerciais autônomas do setor público, faculta-se ao Submutuário adotar práticas correntes no 
setor privado ou práticas comerciais que o Banco tenha considerado aceitáveis. Deve-se também considerar a 
adoção dos métodos de seleção descritos anteriormente, especialmente se os serviços a serem executados forem 
de grande porte. 

Seleção de Tipos Especiais de Consultores 

3.15 Seleção de Agências Especializadas como Consultores. As Agências Especializadas podem ser contratadas como 
consultores quando forem qualificadas para prestar assistência técnica e assessoramento em sua área de 
especialização. Todavia, não deverão receber tratamento preferencial no processo de seleção, embora os 
Mutuários possam reconhecer seus privilégios e imunidades outorgados às Agências Especializadas, assim como 
os de seus funcionários, nos termos das convenções internacionais vigentes, sendo-lhes facultado acordar com as 
referidas Agências Especializadas formas especiais de pagamento previstas nos seus convênios constitutivos 
desde que aceitáveis pelo Banco. Para neutralizar os privilégios e imunidades das Agências Especializadas, tais 
como isenção de impostos, além das disposições especiais a respeito de pagamentos, deve-se adotar nesses casos 
a SBQ. As Agências Especializadas poderão ser contratadas diretamente, desde que os critérios descritos no 
parágrafo 3.10 destas Políticas sejam atendidos. 

3.16 Organizações Não-Governamentais (ONG). As ONG são organizações voluntárias, sem fins lucrativos, que 
podem ser singularmente qualificadas para auxiliar na elaboração, gerenciamento e implementação de projetos, 
especialmente por sua participação e conhecimento de questões locais, necessidades da comunidade e/ou 
abordagens participativas. As ONG podem ser incluídas em lista curta se manifestarem interesse nesse sentido e 
desde que suas qualificações sejam aceitas pelo Mutuário e pelo Banco. É preferível que os Mutuários não incluam 
empresas de consultoria numa lista curta destinada à contratação de serviços para os quais ONG tenham melhor 
qualificação. Para serviços em relação aos quais a participação e o conhecimento local sejam enfatizados, a lista 
curta poderá ser totalmente constituída por ONG. Nesses casos, deverá ser utilizado o método de SBQC, 
refletindo, no critério de avaliação, as qualificações singulares das ONG, tais como: voluntariado, fins não-
lucrativos, conhecimentos locais, abrangência de atuação e reputação. Os Mutuários poderão contratar uma ONG 
mediante Contratação Direta, desde que atendidos os critérios indicados no parágrafo 3.10 destas Políticas. 

3.17 Agentes de Compras (AC). Quando o Mutuário não dispuser da necessária organização, recursos ou experiência, 
pode ser mais eficiente o emprego, como seu agente, de empresa especializada em processos de compras. Quando 
os AC forem contratados especificamente como “agentes” para adquirir itens específicos, normalmente prestando 
os serviços a partir de 
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seus próprios escritórios, eles geralmente serão remunerados através de uma percentagem do valor da aquisição 
para a qual foram contratados ou uma combinação da referida percentagem com uma taxa fixa. Em tais casos, os 
AC serão selecionados pelo procedimento de SBQC, atribuindo-se ao preço um peso de até 50%. No entanto, 
quando os AC prestarem apenas serviços de consultoria com relação às aquisições ou atuarem como “agentes” 
em um projeto completo com localização num escritório específico, eles serão geralmente pagos com base no 
tempo trabalhado e, nesses casos, serão selecionados de acordo com procedimentos estabelecidos nestas políticas 
para SBQC e contratos baseados no tempo trabalhado. Os agentes deverão seguir todos os procedimentos de 
aquisição descritos no Contrato de Empréstimo e no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco em nome do 
Mutuário, incluindo o uso do Pedido de Propostas padronizado do Banco, procedimentos de revisão e 
documentação. 

3.18 Agentes de Inspeção. Os Mutuários podem desejar empregar agentes para inspecionar e certificar os bens antes 
do embarque ou quando de sua chegada ao país do Mutuário. A inspeção realizada por essas agências geralmente 
abrange a qualidade e quantidade dos bens, bem como a razoabilidade do preço. Agências de Inspeção deverão 
ser selecionadas pelos procedimentos SBQC, atribuindo-se ao preço um peso de até 50% e utilizando-se um 
modelo de contrato no qual os pagamentos se façam com base em percentual do valor dos bens inspecionados e 
certificados. 

3.19 Bancos. Bancos comerciais e de investimento, financeiras e administradoras de fundos, contratados pelos 
Mutuários para a venda de ativos, emissão de títulos e outras transações financeiras empresariais, especialmente 
no contexto de operações de privatização, serão selecionados pelo método SBQC. A SDP fixará os critérios de 
seleção relativos à atividade por exemplo: experiência em tarefas semelhantes ou conhecimento de compradores 
potenciais e o preço dos serviços. Além da remuneração de honorários, pode-se incluir também uma remuneração 
ad exito, que poderá ser fixa, mas que normalmente é expressa como um percentual do valor dos ativos ou outros 
títulos a serem alienados. A SDP deverá esclarecer que a avaliação de custo levará em conta a remuneração ad 
exito em combinação com os honorários ou isoladamente. Caso ocorra isoladamente, uma remuneração única 
baseada em honorários deverá ser estabelecida para todos os consultores da lista curta, a qual será indicada na 
SDP,e as notas atribuídas durante a análise das propostas financeiras deverão basear-se na remuneração ad exito. 
Para a avaliação combinada (especialmente para contratos grandes), os preços poderão receber um peso maior do 
que o recomendado no parágrafo 2.23, ou a seleção poderá basear-se apenas no custo das propostas que atendam 

44 pontuação técnica mínima especificada. A SDP deverá especificar claramente o procedimento para 
apresentação e comparação das propostas. 

3.20 Auditores. Os auditores geralmente desempenham suas tarefas de acordo com TDR pré-definidos e padrões 
profissionais. Os auditores serão selecionados através de SBQC, na qual o preço será um fator substancial de 
seleção (40 a 50 pontos) ou, alternativamente, mediante “seleção de menor custo”, descrita no parágrafo 3.6. No 
caso de serviços muito pequenos, 
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pode-se usar SQC.34 

3.21 “Provedores de Serviços”. Projetos do setor social podem demandar a utilização de grande número de indivíduos 
prestando serviços sob contrato (por exemplo, assistentes sociais, enfermeiras e paramédicos). A descrição de 
funções, qualificações mínimas, condições de emprego, procedimentos de seleção e o nível de revisão dos 
mesmos por parte do Banco serão estabelecidos nos documentos do projeto e o contrato que será utilizado deverá 
estar incluído no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco. 

IV. Tipos de Contrato e Cláusulas Essenciais 

Tipos de Contratos 

4.1 Contrato por Preço Global.35 Utilizam-se contratos por preço global principalmente para tarefas em que o teor 
e a duração dos serviços, bem como os produtos que se esperam dos consultores, são claramente definidos. São 
comumente adotados para planejamentos simples, estudos de viabilidade, estudos ambientais, projetos detalhados 
de estruturas comuns ou padronizadas, elaboração de sistemas de processamento de dados, etc. Os pagamentos 
são vinculados à entrega de produtos, tais como: relatórios, desenhos, planilhas de quantidades, documentos de 
licitação e programas de computador. Os contratos por preço global são de administração simples porque os 
pagamentos são devidos contra a entrega de itens claramente especificados. 

4.2 Contrato Baseado no Tempo.36 Adota-se este tipo de contrato quando é difícil definir o escopo e a duração dos 
serviços, seja porque os serviços relacionam-se com atividades de terceiros, para as quais o prazo de conclusão 
pode variar, seja pela dificuldade de avaliar os insumos que os consultores deverão empregar para atingir os 
objetivos do trabalho. Este tipo de contrato é comumente utilizado para estudos complexos, supervisão de obras, 
serviços de assessoria e a maior parte dos serviços de treinamento. Os pagamentos são baseados em honorários 
por horas, dias, semanas ou meses, acordadas para o pessoal (normalmente relacionado no contrato) e em itens 
reembolsáveis, a partir da comprovação de despesas efetivamente incorridas e/ou preços unitários ajustados. Os 
custos referentes ao pessoal incluem salário, encargos sociais, custo operacional, comissões (ou lucro) e, se 
necessário, adicionais especiais. Esse tipo de contrato estabelecerá um valor máximo de pagamentos totais a serem 
feitos aos consultores. Esse teto de pagamentos deve incluir um valor de contingência para fazer face a trabalhos 
e prazos imprevistos, bem como, se necessário, a normas de reajuste de preço. Os Contratos Baseados no Tempo 
precisam ser supervisionados e administrados cuidadosamente pelo cliente, a fim de assegurar o progresso 
satisfatório da prestação dos serviços de consultoria e que os pagamentos solicitados pelos consultores sejam 
adequados. 

 

(c) Ver nota de rodapé nº 32. 
(d) Minuta padrão de Contrato de Serviços de Consultores (Remuneração por Preço Global). 

 

(e) Minuta padrão de Contrato de Serviços de Consultores (Remuneração com Base no Tempo). Esses documentos 
estão disponíveis no site: http://www.iadb.org. 
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4.3 Contrato de Honorários Pro Labore e/ou Ad Exito. Contratos Pro Labore e Ad Exito são amplamente utilizados 
nos casos de consultores (bancos ou financeiras) que preparam empresas para venda ou fusão, especialmente em 
operações de privatização. As remunerações do consultor incluem uma parcela de honorários e outra de 
remuneração “ad exito”, vinculada ao êxito da operação, esta última normalmente expressa como um percentual 
do preço de venda dos ativos. 

4.4 Contrato por Percentagem. Esses contratos são utilizados, freqüentemente, para serviços arquitetônicos e, 
também, para agentes de compras e de inspeção. Os contratos remunerados por percentagem relacionam 
diretamente as taxas pagas ao consultor com o preço estimado ou efetivo do custo de construção da obra, ou com 
o preço dos bens adquiridos ou inspecionados. Os contratos são negociados com base nas normas vigentes no 
mercado para os serviços e/ou nas estimativas de custo de homens-mês para os serviços, ou, ainda, são submetidos 
à seleção competitiva. Deve-se levar em conta que, no caso de serviços de arquitetura ou engenharia, os contratos 
por percentagem estão implicitamente desprovidos de incentivos para obtenção de economia e, portanto, são 
desestimulados. Em decorrência disso, o uso de um contrato desse tipo para serviços de arquitetura é recomendado 
apenas se baseado em preço fixo estabelecido e quando abrange serviços definidos com precisão (por exemplo: 
não se aplicaria à supervisão de obras). 

4.5 Contratos para Entrega de Quantidades de Serviços não Definidas Previamente (Acordo de Preço). Tais 
contratos são utilizados na hipótese de os Mutuários necessitarem de pronta disponibilidade de serviços 
especializados de consultoria relativos a determinada atividade, cuja extensão e duração não podem ser definidas 
antecipadamente. São adotados, geralmente, para contratar “assessores” para a implementação de projetos 
complexos (por exemplo: comitê de barragem), árbitros especializados para compor comitês de resolução de 
disputas, reformas institucionais, consultoria em licitação, resolução de problemas técnicos, etc., normalmente 
pelo período de um ano ou mais. O Mutuário e a empresa concordam quanto às tarifas unitárias a serem pagas 
aos especialistas, e os pagamentos são efetuados com base no tempo efetivamente gasto na execução do serviço. 

Cláusulas Essenciais 

4.6 Moeda. As SDP deverão esclarecer que as empresas podem utilizar, na fixação dos preços dos serviços, qualquer 
moeda conversível. O consultor pode expressar o preço de sua proposta pela soma de valores em diferentes 
moedas, desde que limitadas a três moedas estrangeiras. O Mutuário pode exigir que os consultores indiquem a 
parcela do preço que representa os custos na moeda do país do Mutuário. O pagamento, nos termos do contrato, 
será feito na(s) moeda(s) expressa(s) na proposta de preço. 

4.7 Reajuste de Preço. A fim de reajustar a remuneração à inflação estrangeira e/ou local, deverá constar dos contratos 
com duração estimada superior a 18 meses um dispositivo a respeito de reajustes. Quando a inflação estrangeira 
e/ou local for estimada em patamares elevados ou imprevisíveis, contratos de duração inferior à mencionada 
poderão, também, incluir dispositivo a esse respeito. 

4.8 Condições de Pagamento. As condições de pagamento, tais como: valores a serem pagos, cronograma e 
procedimentos de pagamentos, devem ser acordadas no decorrer das 
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negociações. Os pagamentos podem ser feitos em intervalos regulares (como nos contratos baseados no tempo) 
ou contra a entrega de produtos acordados (como nos contratos de preço global). Pagamentos antecipados (como 
aqueles destinados à cobertura de custos de mobilização) que excederem 10% do valor do contrato devem ser, 
normalmente, assegurados por garantia de pagamento antecipado. 

4.9 Os pagamentos serão feitos prontamente, em conformidade com os dispositivos contratuais. Para esse fim: 

46 os consultores poderão ser pagos diretamente pelo Banco, a pedido do Mutuário, ou, excepcionalmente, por 
meio de uma Carta de Crédito; 

47 apenas os valores que sejam objeto de controvérsia serão retidos, pagando-se o restante da fatura de acordo 
com o contrato; e 

48 o contrato disporá a respeito do pagamento e valor da compensação financeira na hipótese de atraso no 
pagamento por motivos imputáveis ao cliente além do prazo previsto no contrato; o montante dessa 
compensação será especificado no contrato. 

4.10 Garantia de Proposta e de Execução. As garantias de proposta e de execução não são recomendadas para serviços 
de consultoria. A execução dessas garantias está freqüentemente sujeita a decisões subjetivas, podendo ser 
facilmente objeto de abuso e tende a encarecer os custos do setor de consultoria, sem benefícios evidentes, 
aumento esse conseqüentemente repassado para o Mutuário. 

4.11 Contribuição do Mutuário. O Mutuário poderá designar membros de sua equipe profissional para exercer diversas 
funções. O contrato entre Mutuário e consultor deverá detalhar as normas relativas à referida equipe, designada 
como pessoal de contrapartida, bem como as instalações fornecidas pelo Mutuário, tais como: alojamento, 
escritórios, apoio administrativo, serviços públicos, materiais e veículos. O contrato deve prever providências a 
serem tomadas pelo consultor no caso de quaisquer dos itens não puderem ser fornecidos ou no caso de serem 
retirados durante a execução do serviço, além de uma indenização a que o consultor fará jus nessas hipóteses. 

4.12 Conflito de Interesse. O consultor não deverá receber qualquer remuneração relativa ao serviço, além da prevista 
no contrato. O consultor e seus associados não empreenderão nenhuma atividade de consultoria ou outras 
atividades que conflitem com os interesses do cliente nos termos do contrato. O contrato deverá conter provisões 
limitando o envolvimento futuro do consultor em outro serviços resultantes da tarefa de consultoria ou a ela 
diretamente relacionado, de acordo com as exigências dos parágrafos 1.9 e 1.10 das Políticas. 

4.13 Responsabilidade Profissional . Espera-se que o consultor desempenhe suas funções com a necessária diligência 
e de acordo com os padrões predominantes que regem a atividade profissional. Considerando-se que a 
responsabilidade do consultor perante o Mutuário encontra-se regulamentada pela legislação aplicável, não há 
necessidade de inserir disposições a esse respeito no contrato, salvo se as partes acordarem na limitação desta 
responsabilidade. Nesse caso, devem assegurar-se de que: (a) não poderá haver limitação no caso de negligência 
grosseira ou culpa grave por parte do consultor; (b) a responsabilidade do 
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consultor perante o Mutuário não poderá, em nenhuma hipótese, ser inferior a um multiplicador do valor total do 
contrato a ser indicado na SDP e nas condições especiais do contrato (o valor de tal limite dependerá de cada caso 
específico);37 (c) qualquer limitação desse tipo deve referir-se apenas à responsabilidade do consultor perante o 
Cliente, não afetando a responsabilidade do consultor perante terceiros. 

4.14 Substituição de Pessoal. Na hipótese de, durante o serviço, ser necessária a substituição (por motivo de doença 
ou diante da comprovada inadequação de membro da equipe), deverá o consultor submeter à aprovação do 
Mutuário outro técnico com pelo menos o mesmo nível de capacitação. 

4.15 Lei Aplicável e Resolução de Conflitos. O contrato deverá conter disposições a respeito da lei aplicável e do foro 
para a resolução de conflitos. Os contratos de consultoria sempre deverão conter uma cláusula sobre resolução de 
conflitos. A arbitragem comercial internacional pode ter vantagens práticas sobre outros métodos de resolução de 
conflitos. Portanto, recomenda-se que os Mutuários incluam nos contratos provisões relativas a esse tipo de 
arbitragem. O Banco não poderá ser nomeado árbitro, nem aceitará pedidos para indicar um árbitro. 

48 Seleção de Consultores Individuais 

5.1 Consultores individuais são contratados para serviços em relação aos quais: a) equipes não são necessárias; b) não 
é necessário qualquer apoio profissional externo adicional (escritórios residenciais); e c) a experiência e as 
qualificações do indivíduo são os requisitos principais. Quando a coordenação, administração ou responsabilidade 
coletiva forem dificultadas em virtude do número de pessoas, é aconselhável contratar uma empresa. 

5.2 Consultores individuais são selecionados com base em suas qualificações para o serviço. Não se exige 
publicidade38 e os consultores não precisam submeter propostas. Essa seleção deverá basear-se na comparação 
das qualificações de, pelo menos, três candidatos dentre aqueles que manifestaram interesse na execução dos 
serviços ou que tenham sido diretamente identificados pelo Mutuário. Os indivíduos considerados na comparação 
deverão preencher os requisitos mínimos relevantes de qualificação, e os que forem selecionados para contratação 
pelo Mutuário deverão ser os melhores qualificados e plenamente capacitados para o desempenho da tarefa. A 
capacidade é aferida com base no histórico acadêmico, experiência e, quando apropriado, no conhecimento das 
condições locais, tais como: idioma, cultura, sistema administrativo e organização do governo. 

5.3 Periodicamente, membros da equipe, permanentes ou associados, de uma empresa de consultoria poderão estar 
disponíveis para prestar serviços individualmente, caso em que 

 

 

 

 

49 Recomenda-se que o Mutuário providencie seguro contra os riscos acima desses limites. 
50 No entanto, em alguns casos os Mutuários poderão considerar a vantagem da publicidade à sua escolha. 
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se aplicarão os dispositivos relativos a conflito de interesse integrantes destas Políticas à empresa matriz aos seus 
afiliados. 

5.4 Consultores individuais podem ser contratados diretamente com a devida justificativa em casos excepcionais, tais 
como: (a) tarefas que sejam continuação de serviço prévio que o consultor tenha executado e para o qual o 
consultor tenha sido selecionado competitivamente; (b) serviços de duração total estimada em menos de seis 
meses; (c) situações de emergência que decorram de desastres naturais; e (d) quando o indivíduo é o único 
consultor qualificado para o serviço. 
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Apêndice 1 

Revisão pelo Banco da Seleção de Consultores 

Planejamento dos Processos de Seleção 

 O Banco deverá revisar o processo de seleção para a contratação de consultores proposto pelo Mutuário 
no Plano de Aquisições a fim de assegurar sua conformidade com os termos do Contrato de Empréstimo 
e destas Políticas. O Plano de Aquisições deverá cobrir um período inicial de no mínimo 18 meses. O 
Mutuário deverá atualizar o Plano de Aquisições anualmente ou conforme necessário, sempre cobrindo 
o período de 18 meses seguintes de implementação do projeto. Quaisquer revisões propostas ao Plano 
de Aquisições deverão ser enviadas ao Banco para sua aprovação prévia. 

Revisão “Ex-ante” 

3. Com relação a todos os contratos que estejam sujeitos à revisão prévia pelo Banco: 
(a) O Mutuário , antes de solicitar propostas, submeterá à revisão e “não objeção” do Banco o custo 

estimado e a SDP (incluindo a lista curta) propostos, procedendo às modificações à lista curta e aos 
documentos razoavelmente solicitados pelo Banco. Quaisquer outras modificações estarão 
subordinadas à prévia “não objeção” do Banco, antes do envio da SDP aos consultores constantes 
da lista curta.39 

(b) Após a avaliação das propostas técnicas, o Mutuário fornecerá ao Banco, com tempo suficiente para 
a sua revisão, o relatório da avaliação técnica (elaborado, se solicitado pelo Banco, por especialistas 
aceites pelo mesmo) e, se solicitado pelo Banco, uma cópia das propostas. Na hipótese de o Banco 
concluir pela incompatibilidade da avaliação técnica com as disposições da SDP, informará 
prontamente o Mutuário, indicando as razões de tal posição, ou emitirá a “não objeção” à avaliação 
técnica. O Mutuário deve também solicitar a “não objeção” do Banco no caso do relatório de 
avaliação recomendar a rejeição de todas as propostas. 

(c) O Mutuário poderá prosseguir com a abertura das propostas financeiras somente após receber a “não 
objeção” do Banco à avaliação técnica. Quando o preço for um fator na seleção do consultor, o 
Mutuário poderá, então, seguir com a avaliação financeira de acordo com as provisões da SDP. O 
Mutuário deverá fornecer ao Banco, para informação, o relatório final de avaliação junto com sua 
recomendação sobre a empresa vencedora. O Mutuário deverá notificar a empresa que recebeu a 
maior pontuação total na avaliação final sobre sua intenção de adjudicar o contrato à mesma e deverá 
convidá-la para as negociações. 

 

 

 

 

50 No caso de contratos adjudicados nos termos do parágrafo 3.12 em que não for viável um novo processo 
competitivo, o Mutuário não deverá iniciar as negociações sem fornecer ao Banco para sua consideração, 
a justificativa necessária e receber a “não objeção” do Banco, devendo quanto ao mais seguir os requisitos 
deste parágrafo 2 em todos os aspectos relevantes. 
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(j) Se o Mutuário receber reclamações dos consultores, uma cópia do recurso interposto por estes e 
uma cópia da resposta do Mutuário deverá ser enviada ao Banco para conhecimento. 

(k) Se, como resultado da análise de um recurso, o Mutuário modificar sua recomendação de 
adjudicação do contrato, as razões de tal decisão e um relatório de avaliação revisado deverão ser 
enviados ao Banco para “não objeção”. O Mutuário deverá providenciar uma nova publicação da 
adjudicação do contrato, conforme o parágrafo 2.28 destas Políticas. 

(l) Concluídas as negociações, deverá o Mutuário fornecer ao Banco, em tempo hábil para sua revisão, 
a cópia do contrato negociado devidamente rubricado. Se o contrato negociado resultou na 
substituição de pessoal-chave ou qualquer modificação nos TDR no contrato originalmente 
apresentado, o Mutuário deverá ressaltar as mudanças e fornecer uma explicação sobre a adequação 
e necessidade delas. 

(m) Concluindo o Banco pela incompatibilidade do relatório de avaliação final, recomendação de 
adjudicação e/ou do contrato negociado com os termos da SDP, informará prontamente o Mutuário, 
indicando as razões de sua posição. Caso contrário, o Banco informará sua “não objeção” à 
adjudicação do contrato. O Mutuário deverá confirmar a adjudicação do contrato somente após 
receber a “não objeção” do Banco. 

(n) Uma vez assinado o contrato mas antes de efetuar o primeiro pedido de desembolso relativo ao 
mesmo, o Mutuário fornecerá ao Banco uma cópia da versão do contrato. 

(o) A descrição e o montante do contrato, bem como o nome e endereço da empresa selecionada, estarão 
sujeitos à divulgação pelo Banco, quando do recebimento da cópia do contrato assinado pelo 
Mutuário. 

Modificação do Contrato Assinado 

4. No caso de contratos sujeitos à revisão “Ex-ante”, o Mutuário deverá solicitar a “não objeção” do Banco, 
antes de conceder uma prorrogação substancial do prazo fixado para a execução do contrato, concordar 
com qualquer modificação substancial do escopo dos serviços, substituição de pessoal-chave, remissão 
de obrigações constantes das condições do contrato ou proceder a quaisquer mudanças no contrato que 
possam, no conjunto, elevar seu valor original em mais de 15%. Concluindo o Banco pela 
incompatibilidade dessa proposta de modificação, substituição, remissão ou alteração com as disposições 
do Contrato de Empréstimo e/ou do Plano de Aquisições, informará prontamente o Mutuário, declarando 
suas razões. Cópias de todos os aditivos do contrato deverão ser fornecidas ao Banco. 

Revisão “Ex-post” 

5. Durante a implementação do Projeto e até um período de três (3) anos após a data do último desembolso 
do Empréstimo, o Mutuário deverá manter guardada toda a documentação relacionada com cada contrato 
não regido pelo parágrafo 2. Essa 
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documentação inclui, mas não se restringe à cópia original assinada do contrato, à análise das respectivas 
propostas e recomendações de adjudicação, para exame pelo Banco ou por seus consultores. Nos 
contratos adjudicados por contratação direta, deve-se incluir evidência da justificativa, as qualificações 
e experiência dos consultores e o original assinado do contrato. O Mutuário deverá também fornecer tal 
documentação ao Banco caso este venha a solicitá-la. Se determinar que o contrato não foi adjudicado 
de acordo com os procedimentos refletidos no Contrato de Empréstimo e mais elaborados no Plano de 
Aquisições aprovado pelo Banco, ou se o próprio contrato não for compatível com esses procedimentos, 
o Banco deverá informar prontamente o Mutuário sobre a aplicação do parágrafo 1.17 destas Políticas, 
expondo as razões de sua posição. 

Processo de Devida Diligência Relativo a Sanções Impostas pelo Banco 

6. Na avaliação de propostas, o Mutuário deverá verificar a elegibilidade dos consultores mediante 
consulta à lista de empresas e de indivíduos declarados temporária ou permanentemente inelegíveis pelo 
Banco, de acordo com o disposto nos subparágrafos 

 (b) e (c) do parágrafo 1.21 destas Políticas e nos subparágrafos (b) e (c) do parágrafo 1.14 das Políticas 
para Aquisição de Bens e Contratação de Obras , publicadas no site externo do Banco, e não poderá 
adjudicar nenhum contrato a qualquer empresa ou indivíduo que conste desta lista. No caso de 
atividades financiadas pelo Banco que estejam sendo executadas por uma parte que tenha sido declarada 
temporária ou permanentemente inelegível para a adjudicação de contratos adicionais, o Mutuário 
deverá adotar medidas adicionais de devida diligência sujeitas a uma supervisão e controle rigorosos 
(quer sejam os contratos sujeitos a revisão ex-ante ou ex-post). Além disso, o Mutuário não poderá 
assinar outros documentos contratuais com tal parte, incluindo-se aditivos ou prorrogações de prazo 
para a conclusão da execução de contratos vigentes, sem a prévia aprovação do Banco. O Banco 
financiará gastos adicionais somente se tais gastos tiverem sido incorridos antes da data de conclusão 
estabelecida no contrato original ou da data estabelecida (i) para contratos sujeitos a revisão ex-ante, 
em aditivo ao qual o Banco tenha manifestado sua não-objeção; e (ii) para contratos sujeitos a revisão 
ex-post, em aditivo ratificado antes da data efetiva da inelegibilidade temporária ou permanente. O 
Banco não financiará nenhum novo contrato, aditivo ou adendo que introduza uma modificação 
substancial em qualquer contrato existente assinado com empresa ou indivíduo sujeito a inelegibilidade 
temporária ou permanente na data efetiva de sua inelegibilidade ou em data posterior. 
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Apêndice 2 

Instruções aos Consultores (IAC) 

Estas Políticas dispõem que o Mutuário deverá adotar as SDP editadas pelo Banco, que compreendem 
as IAC, e que abrangem a maioria dos serviços. Em circunstâncias excepcionais, caso o Mutuário precise 
emendar as IAC padrões, deverá fazê-lo por meio da Folha de Dados, e não através de adendos ao texto 
principal. As IAC conterão as informações adequadas a respeito dos seguintes aspectos dos serviços: 

6. descrição sumária dos serviços; 
7. formulário padrão para as propostas técnicas e financeiras; 
8. nomes e informações a respeito dos funcionários aos quais podem ser solicitados esclarecimentos e 

com os quais o representante do consultor poderá reunir-se se necessário; 
9. detalhes relativos ao procedimento de seleção a ser adotado, inclusive: (i) a descrição do processo 

de duas fases, se aplicável; (ii) a lista dos critérios de avaliação técnica e dos pesos atribuídos a cada 
critério; (iii) os pormenores da 
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avaliação financeira; (iv) os pesos relativos a qualidade e preço, no caso de SBQC; (v) a nota mínima 
de aprovação para a qualidade; (vi) os pormenores a respeito da abertura pública das propostas 
financeiras; 

7. estimativa da quantidade de trabalho do pessoal-chave (em homens-mês) que se necessita do 
consultor ou o orçamento total, mas nunca ambos; 

8. indicação da experiência mínima, formação acadêmica etc., que se espera do pessoal-chave; 
9. informações a respeito de qualquer financiamento externo; 
10. informações a respeito das negociações, informações financeiras e outras exigidas da empresa 

selecionada no decorrer da negociação do contrato; 
11. prazo final de entrega das propostas; 
12. moeda(s) na(s) qual(is) os valores dos serviços serão expressos, comparados e pagos; 
13. referência à legislação do país do Mutuário que tenha particular relevância em face do contrato de 

consultoria proposto; 
14. declaração de que a empresa, bem como qualquer sua associada, será desqualificada para o 

fornecimento posterior de bens, obras ou serviços incluídos no projeto se, a critério do Banco, tais 
atividades constituírem conflito de interesse com os serviços prestados; 

15. modo de apresentação da proposta, incluindo a exigência de que as propostas técnicas e as propostas 
financeiras sejam apresentadas em separado e fechadas, de forma a assegurar que a avaliação técnica 
não seja influenciada pelo preço; 

16. pedido para que a empresa convidada: (i) acuse recebimento da SDP; e (ii) informe ao Mutuário se 
estará apresentando uma proposta; 

17. lista curta de consultores convidados a apresentar propostas, esclarecendo a possibilidade, ou não, 
de associação entre os consultores constantes da referida lista; 

18. prazo de validade das propostas no decorrer do qual os consultores se comprometerão a manter, sem 
alterações, o pessoal-chave, os custos e o preço total propostos; havendo prorrogação do referido 
prazo, é direito dos consultores retirar suas propostas; 

19. data prevista para o início de execução do serviço pelo consultor selecionado; 
20. declaração esclarecendo: (i) se o contrato e pessoal do consultor são ou não isentos de impostos e, 

em caso negativo, (ii) qual o ônus fiscal previsto ou onde tal informação pode ser obtida 
rapidamente, além de declaração requerendo que o consultor inclua na proposta financeira um valor, 
claramente identificado, destinado ao pagamento de impostos; 

21. detalhes relativos aos serviços, instalações, equipamento e pessoal a serem 
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postos à disposição pelo Mutuário, se já não estiverem previstos no TDR ou na minuta do contrato; 

51 etapas do serviço, se necessário, bem como a probabilidade de existência de serviços 
subseqüentes; 

52 procedimento adotado quanto aos pedidos de esclarecimentos a respeito de informações fornecidas 
na SDP; 

53 quaisquer condições para subcontratação de parte do serviço. 
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Apêndice 3 

Orientação aos Consultores 

Propósito 

2. Este apêndice contém orientação aos consultores interessados em fornecer serviços profissionais e de 
consultoria financiados pelo Banco ou com recursos dos fundos por ele administrados. 

Responsabilidade pela Seleção de Consultores 

3. A responsabilidade pela implementação do projeto e, por conseguinte, pelo pagamento dos serviços de 
consultoria é exclusiva do Mutuário. O Banco, de sua parte, em atendimento ao seu Convênio 
Constitutivo, deve assegurar que os fundos sejam utilizados somente para os propósitos do empréstimo, 
com devida atenção às considerações de economia e eficiência. Os desembolsos dos recursos do 
empréstimo ou doação somente serão feitos mediante solicitação do Mutuário. Os comprovantes da 
utilização dos recursos, de acordo com o Contrato de Empréstimo e/ou Plano de Aquisições (ou o Acordo 
sobre Fundos em Administração), serão submetidos juntamente com o pedido de desembolso pelo 
Mutuário. Os pagamentos poderão ser efetuados: (a) para reembolsar o Mutuário por pagamentos já 
realizados com seus próprios recursos, (b) diretamente a terceiros (a um consultor) ou (c) a banco 
comercial, para pagar despesas relacionadas com garantias irrevocáveis de reembolso de carta de crédito 
(tal procedimento é excepcional no caso de consultores). Conforme ressaltado no parágrafo 1.4 destas 
Políticas, o Mutuário é responsável pela seleção e contratação dos consultores, solicitando, recebendo e 
avaliando propostas e adjudicando contratos. O contrato é firmado entre o Mutuário e o consultor. O 
Banco não é parte no contrato. 

Papel do Banco 

5. Conforme o disposto nestas Políticas (Apêndice 1), cabe ao Banco examinar a SDP, a avaliação das 
propostas, as recomendações de adjudicação e o contrato, a fim de assegurar que o processo seja levado 
a efeito em obediência aos procedimentos acordados, conforme disposto no Contrato de Empréstimo e 
detalhado no Plano de Aquisições. Para todos os contratos sujeitos a revisão “Ex-ante”, o Banco 
examinará os documentos antes de sua emissão, como descrito no Apêndice 1. Concluindo o Banco, no 
decorrer do processo de seleção (e mesmo após a adjudicação do contrato), que os procedimentos 
acordados não foram observados em qualquer aspecto substancial, poderá declarar viciada a seleção, 
conforme previsto no parágrafo 1.17. Na hipótese, porém, da adjudicação do contrato se verificar após 
a “não objeção” do Banco, este somente poderá declarar viciada a seleção se a “não objeção” se baseou 
em informações incompletas, imprecisas ou enganosas fornecidas pelo Mutuário. Poderá o Banco, ainda, 
impor as sanções previstas no parágrafo 1.21 (b) destas Políticas, se constatar o envolvimento em 
Práticas Proibidas por parte dos representantes do Mutuário ou do Consultor. 
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6. O Banco publica SDP e contratos padrão, destinados a tipos diversificados de serviços de consultoria. O 
Mutuário deve utilizar tais documentos, conforme previsto nos parágrafos 2.9 e 2.12 destas Políticas, 
com um mínimo de alterações aceitáveis pelo Banco, visando a adaptá-los a peculiaridades do projeto. 
O Mutuário deve completar e emitir esses documentos como parte da SDP. 

Informações sobre os Serviços de Consultoria 

10. Informações a respeito dos serviços de consultoria, incluindo breve descrição de sua natureza e, quando 
disponível, prazos, estimativa de custo, pessoas-mês, etc., deverão constar do Documento Conceitual de 
Projeto (DCP), que descreve projetos em elaboração. Informações semelhantes serão também incluídas 
na descrição de cada projeto, no website do Banco em Aquisições, Projetos em Execução. As referidas 
informações serão atualizadas continuamente. Cada projeto requer a publicação de um Aviso Geral de 
Aquisições no United Nations Development Business (UNDB online) e na página do Banco40 na 
Internet, que incluirá descrição mais pormenorizada a respeito dos serviços requeridos, Mutuário e custo 
previsto. No caso de contratos de valor elevado,41 tal procedimento deverá ser seguido de anúncio 
específico no UNDB online e na página do Banco na Internet, à espera de “manifestações de interesse”. 
O Relatório do Projeto (RP) fornecerá informações ainda mais pormenorizadas. 

11. Informações a respeito de projetos propostos e aprovados estão no website do Banco. O RP está 
disponível após a aprovação do empréstimo. A publicação UNDB está disponível mediante assinatura 
online. 

Papel do Consultor 

11. Ao receber a SDP, o consultor, constatando a possibilidade de atender os requisitos dos TDR, além das 
condições comerciais e contratuais, deverá tomar as providências necessárias no sentido de elaborar uma 
proposta adequada (por exemplo: visitar o país onde será executado o serviço, buscar associações, 
compilar documentação e criar a equipe de elaboração). Na hipótese de o consultor encontrar nos 
documentos da SDP especialmente no procedimento de seleção e nos critérios de avaliação qualquer 
ambigüidade, omissão, contradição interna ou qualquer característica que não seja clara ou que pareça 
discriminatória ou restritiva, deverá buscar esclarecimentos do Mutuário, por escrito, no prazo fixado na 
SDP. 

12. Há que ressaltar que a SDP específica divulgada pelo Mutuário rege cada seleção, conforme previsto no 
parágrafo 1.2 destas Políticas. Cabe aos consultores, ao verificar a incompatibilidade de qualquer 
dispositivo da SDP com as prescrições 

 
 
 
 

15. UNDB é uma publicação das Nações Unidas. Informações sobre assinatura estão disponíveis em: 
Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, EUA (site: http:// 
www.devbusiness.com; email: dbusiness@un.org). Página web do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento: http://www.iadb.org. 

 

16. Contratos com custo superior ao equivalente a US$ 200.000. 
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contidas nestas Políticas, comunicar tal fato ao Mutuário. 

16. Os consultores devem assegurar-se de que estão submetendo uma proposta integralmente adequada, 
incluindo toda a documentação solicitada na SDP. É essencial assegurar a precisão dos curricula vitae 
do pessoal-chave apresentados na proposta. Os curricula vitae serão datados e assinados pelos 
consultores e pelos demais profissionais. O descumprimento no atendimento a requisitos essenciais da 
SDP resultará na rejeição da proposta. É vedado aos consultores alterar a substância, o pessoal-chave, 
etc., após a entrega e abertura das propostas técnicas. O mesmo se aplica às propostas financeiras, as 
quais, após a sua entrega, não poderão ter a cotação relativa à remuneração alterada, exceto no decorrer 
das negociações, conforme as disposições da SDP. Se o pessoal-chave não estiver disponível para uma 
firma devido a uma prorrogação da validade das propostas, pode-se efetuar sua substituição por pessoal 
de qualificação equivalente ou superior. 

Confidencialidade 

 

52 O processo de avaliação das propostas, consoante o disposto no parágrafo 2.31, será confidencial até a 
publicação da adjudicação do contrato, exceto a notificação da pontuação técnica, conforme indicado 
nos parágrafos 2.20 e 2.27. A confidencialidade permite que o Mutuário e os revisores do Banco evitem 
qualquer interferência inoportuna ou a percepção da mesma. Na hipótese de, durante o processo de 
avaliação, os consultores desejarem apresentar informações adicionais ao Mutuário, ao Banco ou a 
ambos, deverão fazê-lo por escrito. 

Providências do Banco 

4. Desejando suscitar questões a respeito do processo de seleção, os consultores poderão enviar ao Banco 
cópias das suas comunicações com o Mutuário ou contatar o Banco, diretamente e por escrito, caso o 
Mutuário não lhes responda prontamente ou se a comunicação referir-se a reclamação contra o Mutuário. 
As comunicações serão endereçadas à Representação do Banco no país do Mutuário com cópia à Divisão 
de Aquisições dos Projetos na sede do Banco em Washington, D.C. 

5. As comunicações que o Banco receber de consultores que façam parte da lista curta, previamente à data 
de encerramento do prazo de entrega das propostas, serão, quando necessário, submetidas ao Mutuário, 
com as observações e recomendações do Banco, para fins de ação ou resposta. 

6. As comunicações, incluindo reclamações, dos consultores recebidas pelo Banco após a abertura das 
propostas técnicas serão processadas conforme se segue. No caso dos contratos sujeitos à revisão “Ex-
post” por parte do Banco, quaisquer comunicações dos consultores serão enviadas ao Mutuário, com 
vista à devida consideração e ação apropriada. A resposta do Mutuário será revista durante a supervisão 
subseqüente do projeto pelos funcionários do Banco. Excepcionalmente, se uma reclamação for de 
natureza particularmente grave, antes de iniciar o processo o 
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Banco poderá requerer ao Mutuário que envie toda a documentação pertinente para a sua revisão a priori e 
comentários, de conformidade com os procedimentos estabelecidos no parágrafo 2 do Apêndice 1. No caso de 
contratos sujeitos à revisão “Ex-ante”, o Banco deverá examinar a comunicação, em consulta ao Mutuário, e, 
necessitando de informações adicionais, deverá solicitá -las deste. Caso informações ou esclarecimentos adicionais 
forem requeridos de parte do consultor, o Banco deverá solicitar que o Mutuário os obtenha, comente ou incorpore, 
conforme apropriado, no relatório de avaliação. O processo de revisão pelo Banco não estará concluído até que sejam 
plenamente examinadas e consideradas as comunicações. Qualquer comunicação enviada por consultores relativa à 
suspeita de Práticas Proibidas42 requererá tratamento diferenciado por razão de confidencialidade. Nestes casos, o 
Banco atuará com o devido cuidado e discrição ao compartilhar com o Mutuário as informações que considere 
apropriadas. 

14. O Banco não manterá discussão ou correspondência com nenhum consultor durante o processo de seleção e revisão, 
até a notificação da adjudicação, salvo para confirmar recebimento das comunicações. 

Esclarecimentos 

15. Na hipótese de, após a adjudicação do contrato, o consultor desejar obter esclarecimentos a respeito das razões da 
não aceitação de sua proposta, deverá endereçar solicitação ao Mutuário, conforme o disposto no parágrafo 2.29. 
Insatisfeito com a resposta e desejando reunir-se com o Banco, o consultor poderá enviar comunicação escrita ao 
Representante do Banco no país do Mutuário com uma cópia para a Divisão de Aquisições de Projetos na sede do 
Banco em Washington, D.C. O Representante do Banco no país do Mutuário providenciará uma reunião no nível 
apropriado e com o pessoal competente. É vedado, na referida reunião, discutir-se a proposta dos demais 
competidores, restringindo-se a discussão apenas à proposta do consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Qualquer suspeita de Práticas Proibidas pode ser notificada diretamente ao Escritório de Integridade Institucional (EII) 
do Banco por correio eletrônico: allegations@idbfc.org ou OII-Consult@iadb.org; por meio do site do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento; pelo número de discagem gratuita 24h: +1-877-223-4551; ou telefonando para 
o EII na Sede do Banco em Washington DC: +1-202-623-1000. 
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Apêndice 4 

Políticas Para Contratação pelo Setor Privado 

1. Aplicação de Políticas para Contratação pelo Setor Privado 

De acordo com as políticas do Banco, são empresas do setor privado as que não tenham qualquer participação do 
governo no seu capital ou nas quais a participação do governo represente menos de (50%) de seu capital total. Em 
geral, as políticas de contratação de consultores do Banco também são aplicadas ao setor privado, seja a entidade um 
Mutuário do Banco ou Beneficiário de uma garantia ou cooperação técnica do Banco. Em particular, as políticas do 
Banco relativas ao uso apropriado de fundos de empréstimo ou doação e à elegibilidade de bens, obras e serviços, 
assim como suas políticas relativas à economia e eficiência, são aplicadas ao setor privado. 

2. Métodos de Contratação 

Os mutuários do setor privado devem utilizar procedimentos de contratação de acordo com práticas do setor privado 
ou comerciais, que sejam usuais e consideradas aceitáveis pelo Banco. O Banco deverá assegurar-se de que tais 
procedimentos resultam em preços de mercado competitivos para os bens e serviços e que esses atendem às 
necessidades do projeto. 

3. Conflito de Interesses 

Os contratos adjudicados por Mutuários do setor privado devem ser negociados em pé de igualdade, levando-se em 
conta os interesses financeiros do Mutuário em vez dos interesses da empresa matriz. Quando um acionista de um 
Mutuário do setor privado também agir como empreiteiro para o Mutuário, deve-se demonstrar ao Banco que os 
custos da aquisição ou contratação são aproximadamente equivalentes às estimativas orçamentárias e preços de 
mercado, e que as condições do contrato são justas e razoáveis. O Banco não financiará aquisições ou contratações 
que excederem os preços de mercado. 
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CBR-3045/2017 
 

 
Brasília, 04 de setembro de 2017. 

 
Ao Senhor 
Quesnay Souza de Lima Coordenador 
da UCP/SEPLAN Governo do Estado 
do Acre 
 
Assunto: Empréstimo 2928/OC (BR-L1289) -  Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre, PDSA 
fase II. Proposta para execução das ações do PDSA 
 
Senhor Coordenador, 
 
Reportamo-nos ao Ofício n. 660/2017/UCP/SEPLAN, datado de 31 de agosto de 2017, mediante o qual 
Vossa Senhoria encaminha para análise e emissão de Não Objeção Proposta para execução das ações 
do PDSA, visando a utilização do Método de Comparação de Preço para Aquisição/Contratação e a 
Proposta de gestão financeira para Subvenção Econômica, no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do Estado do Acre – PDSA Fase II. 
 
Gostaríamos de informar nossa anuência à referida proposta, com a condição de que sejam 
efetuadas as mudanças seguintes: 

 
Seção 1.1. Subvenção Econômica – Aquisição na modalidade direta 

1º passo: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

(i) Onde diz: Ex: compra de roçadeira da marca Stihl, compra de veículo utilitário marca 
Toyota Hilux. 

 
Substituir por: Ex: compra de roçadeira da marca Stihl ou equivalente; compra de 

veículo utilitário marca Toyota Hilux, ou equivalente. 
 

Desejamos lembrar de que, em consonância com as políticas de aquisição do BID (3.12), “na hipótese 
de que o empréstimo destinar recursos a uma instituição intermediária, como entidade de crédito agrícola 
ou entidade financeira de desenvolvimento, para repasse a outros beneficiários, pessoas físicas, 
empresas do setor privado, pequenas e médias empresas, ou empresas comerciais autônomas do setor 
privado, objetivando o financiamento parcial de subprojetos, as aquisições são, em regra, efetuadas 
pelos respectivos Beneficiários, de acordo com práticas estabelecidas pelo setor privado, ou práticas 
comerciais aceitáveis pelo Banco.” Como consequência, é aceitável a proposta de “poderão realizar 
especificações direcionadas ao objeto pretendido”. Porém, no caso de aplicação do método de 
comparação de preços strictu sensu, como mencionado no título do capítulo 1 – AQUISIÇÃO – MÉTODO 
COMPARAÇÃO DE PREÇOS, a política indica o seguinte: “As especificações deverão se basear em 
características essenciais e/ou requisitos de desempenho. Referências a marcas, números de catálogo ou 
classificações semelhantes devem ser evitadas. Sendo necessário referir-se à marca ou ao número de 
catálogo de um determinado fabricante a fim de esclarecer alguma especificação que de outro modo 
estaria incompleta, será adicionada à referência a expressão ‘ou equivalente’. 
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A especificação permitirá que sejam aceitas propostas de bens com características similares e desempenho 
pelo menos substancialmente equivalente ao exigido”. 
 

Seção 1.1 Subvenção Econômica – Aquisição na modalidade direta 
 
 
 

2o passo: Solicitação de 3 cotações de preço (compatível com a descrição do objeto). 
 

(ii) Onde diz: As propostas serão consideradas válidas se houver similaridade entre  os objetos. 
 

Substituir por: As propostas serão consideradas válidas se atender as especificações 
técnicas. 

 
Seção 1.2.1. 

(iii) Onde diz: Na aquisição direta pelas secretárias – modalidade subvenção indireta 

Substituir por: Na aquisição pelas secretárias – modalidade subvenção indireta 

Seção 1.2.1. Primeiro passo: 
(iv) Onde diz: após aprovação do Plano de Gestão pelo BID 

 
Substituir por: após Não Objeção do Plano de Gestão pelo BID 

(v) Onde diz: Recomendável o convite para 5 empresas. Eliminar. Isso se justifica na 
preferência de que sejam solicitadas pelo menos 3 cotações de preço, como será 
solicitado correger no 2º passo (ver embaixo). 

 
(vi) Onde diz: Obs: Os valores informados no TDR serão extraídos do Plano de Gestão e 

validados pelo gestor. 
 

Substituir por: Obs: Os valores informados serão extraídos do Plano de Gestão e 
validados pelo gestor. 

 
Seção 1.2.2. Nas outras aquisições previstas no Plano de Aquisições 

 
1º Passo. 

 
(vii) Onde diz: ii. Recomendável o convite para 5 empresas. Eliminar.  Ver justificativa acima. 

 
2º passo (Comum – itens 1.2.1 e1.2.2): 

 
(viii) Onde diz: Solicitação de 3 cotações de preço pela SELIC (compatível com a descrição 

do objeto). 
 

Substituir por: Solicitação de pelo menos 3 cotações de preço pela SELIC (compatível 
com a descrição do objeto). 
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(ix) Onde diz:  As cotações serão consideradas válidas se houver similaridades entre os objetos. 

 
Substituir por:  As cotações serão consideradas válidas se cumprirem com as especificações 
técnicas. 

Por gentileza, enviar a versão corregida da proposta para informação do Banco. Além disso, agradecemos 
a incorporação no Manual Operacional e no Regulamento Operacional do Programa dos procedimentos contidos 
na proposta enviada, incluindo as alterações solicitadas. 

 
Atenciosamente, 

 

 
Octavio Damiani 
Especialista Sênior em Desenvolvimento Rural e Agricultura 
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CBR-3267/2017 
 

 
Ao Senhor 
Quesnay Souza de Lima Coordenador Geral da UCP-SEPLAN 
Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN 
 

Brasília, 19 de setembro de 2017. 
 
Assunto: Empréstimo n. 2928/OC-BR (BR-L1289). Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Acre – PDSA Fase II – Novo Plano de Aquisições – PA e Plano Operativo Anual – POA do 
PDSA II – Ano 2017 
 
Senhor Coordenador Geral, 
 
Reportamo-nos ao Ofício n. 673/2017/UCP/SEPLAN, de 01 de setembro corrente, que encaminha para 
análise e não objeção do Banco novo Plano de Aquisições (PA) do PDSA II, junto a Notas Técnicas 
explicativas de entidades co-executoras a respeito das mudanças propostas. Esse ofício e Notas 
Técnicas complementam informações apresentadas pelo programa durante a missão de supervisão 
realizada entre os dias 14 e 17 de agosto passado, assim como outras enviadas em 14 de junho passado 
em notas técnicas junto ao Ofício n. 369/2017/UCP/SEPLAN e à nova versão do Plano Operativo Anual 
(POA) 2017. 
 
Agradecemos o envio das informações em questão e informamos nossa anuência às versões 
atualizadas do Plano de Aquisições e do Plano Operativo Anual 2017, com a condição de que sejam 
efetuadas as seguintes alterações: 
 

(i) Contratação de Serviços para fornecimento de combustível para viabilização dos Cursos de 
capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na 
floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios, código 1.1.4.6.1.3. De 
acordo às estimativas apresentadas na memória de cálculo preparada pelo IDM, se solicita mudar o 
montante estimado para US$ 147.251,30 (Cento e quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais 
e trinta centavos). 
 

(ii) Contratação de empresa para fornecimento de passagens terrestres para viabilização dos Cursos de 
capacitação em Habilitação Técnica e Formação Inicial e contínua para as áreas de formação na 
floresta em Manejo Sustentável, Produção Florestal e Promoção de Negócios, código 1.1.4.6.1.8. Essa 
despesa não será financiada com recursos do empréstimo, pelo que se solicita sua exclusão do Plano 
de Aquisições. A despesa poderá ser financiada com recursos de contrapartida. 
 

(iii) “Aquisição de equipamentos de Hidrologia Florestal (Decagon) para viabilização das pesquisas da UFAC 
na área de florestas (MFC Madeireiro e Não Madeireiro) no Estado do Acre, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Acre – PDSA II (Contrato BID 2928/AC-BR), código PA no. 
1.1.4.3.1.23. Se solicita mudar o método de aquisição para “Contratação Direta”, e o método de 
revisão dessa aquisição para “ex- ante”. Essa alteração foi solicitada pelo Programa em Ofício no. 
704/2017/UCP/SEPLAN, datado em 13 de setembro de 2017. Nota de não objeção em resposta a esse 
oficio será enviada em forma separada. 
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Ficamos às ordens para esclarecer qualquer dúvida, e na espera do envio para publicação da 
versão limpa e contendo as alterações solicitadas do Plano de Aquisições atualizado, assim 
como da versão atualizada do Plano Operativo Anual 2017. 

 
Aproveitamos a oportunidade para elevar as nossas mais cordiais 

saudações. Atenciosamente, 

 
Octavio Damiani Marti 
Especialista em Desenvolvimento Rural e Agricultura 
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CBR-3511/2017 
 
 

 
Ao Senhor 

Quesnay Souza de Lima Coordenador Geral da UCP-SEPLAN 
Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN Governo do Estado do Acre 
 
Brasília, 13 de outubro de 2017. 
 
Assunto: Empréstimo n. 2928/OC-BR. (BR-L1289). Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre - 
PDSA. Fase II. Proposta para execução das ações do PDSA. 
 
Senhor Coordenador, 
 
Reportamo-nos ao oficio n. 775/2017/UCP/SEPLAN, de 29 de setembro de 2017, mediante o qual Vossa 
Senhoria encaminha o Parecer PGE/GAB n. 061/17 proferido pela Procuradoria Geral do Estado do Acre 
acerca da utilização da modalidade Comparação de Preços nas aquisições realizadas pelas Secretarias, 
aduzindo a possibilidade de sua aplicação somente para os casos de fracasso ou inviabilidade de licitação 
anterior. Gostaríamos de chamar a sua atenção sobre os pontos a seguir: 
 
A Lei 8.666 dispõe no seu § 5º do Artigo 42: 
 
“Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de 
financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro 
multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições 
decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso 
Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores 
de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que também 
não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor 
do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior.” 
 
Decorrente do anterior, foi acordado, no Contrato de Empréstimo no. 2928/OC-BR entre o Estado do Acre e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Acre Fase II do 17 de julho de 2013, a aplicação das políticas de aquisição do Banco (GN-2349 
e GN-2350) nas aquisições realizadas com financiamento BID no âmbito do programa. O Contrato de 
Empréstimo estabelece o seguinte: 
 
CLÁUSULA 4.01. Aquisição de bens e  contratação  de  obras  e  serviços.  As contratações de obras 
e serviços (conforme definido nas Políticas de Aquisições a seguir identificadas) e as aquisições de bens 
financiadas, total ou parcialmente, pelo Banco deverão ser efetuadas de acordo com as disposições 
estabelecidas no Documento GN-2349-9 (“Políticas para a aquisição de bens e obras financiados pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento”), de março de 2011 (doravante denominado “Políticas de 
Aquisições”), que o Mutuário declara conhecer e se obriga a fazer conhecer pelos Órgãos Sub-Executores, e 
pelas seguintes disposições desta Cláusula: 
 

(x) Concorrência Pública Internacional: Salvo disposição em contrário no inciso (b) desta 
Cláusula, as contratações das obras e serviços e as aquisições dos bens deverão ser 
efetuadas de acordo com as disposições da Seção II das Políticas de Aquisições. 
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(xi) Outros Procedimentos de Aquisições: Os seguintes métodos também poderão ser 
utilizados para a aquisição dos bens e a contratação das obras e serviços financiados 
pelo Banco, desde que se cumpram os requisitos estabelecidos nas disposições da 
Seção III das Políticas de Aquisições: 

 
• Concorrência Internacional Limitada, de acordo com o previsto no parágrafo 3.2 de 

tais políticas; 
 

• Licitação Pública Nacional, para a contratação das obras cujo custo estimado seja 
inferior ao equivalente a US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares) por 
contrato e para aquisição dos bens e contratação dos serviços cujo custo estimado 
seja inferior ao equivalente a US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de Dólares) por 
contrato, de acordo com o disposto nos parágrafos 3.3 e 3.4 de tais políticas e desde 
que sua aplicação não se oponha às garantias básicas que devem reunir as licitações 
nem às Políticas de Aquisições. Em todos os casos, as seguintes disposições 
deverão ser observadas: 

 
(...) 

 
(6) Desde que incluídos no Plano de Aquisições do Projeto, respeitados os demais 

requisitos desta Cláusula, as restrições estipuladas acima e as condições 
estabelecidas nas normas e procedimentos do Banco, o Mutuário poderá adotar, 
para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns financiados pelo 
Banco, os procedimentos estabelecidos na legislação brasileira para a 
modalidade de licitação Pregão, nas formas presencial e eletrônico, admitindo-se 
também o sistema de registro de preços. Ressalvada a possibilidade de 
autorização por escrito de maiores valores pelo Banco, os limites de contratação 
para essas modalidades são: (i) para pregão presencial: o limite adotado para 
Comparação de Preços; e (ii) para pregão eletrônico e sistema de registro de 
preços: o limite adotado para Licitação Pública Nacional. 

 
• Comparação de Preços, de acordo com o disposto no parágrafo 3.5 das Políticas de 

Aquisições, para: (1) a contratação de obras ou serviços cujo custo estimado seja 
inferior ao equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos mil Dólares) por contrato; e (2) 
a aquisição dos bens cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a US$ 
100.000,00 (cem mil Dólares) por contrato; 

 
Como consequência, fica entendido que o critério de montante estimado das aquisições 
estabelece o método a ser adotado para cada processo, em aplicação do disposto no item 3.1 
das políticas de aquisições de bem e obras1. 

 
Em complemento ao anterior, o Banco emitiu uma orientação (disponível na página de 
aquisições do BID http://iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1132444900-11031) visando 
estabelecer os montantes limites por método de aquisição por país. Decorre deste instrutivo 
que “Todos os contratos (i) com um montante estimado igual ou superior ao limiar de 
Licitação/Concorrência Pública Internacional (CPI) devem ser realizados no âmbito de um 
processo CPI; (ii) abaixo do limiar para CPI, no caso de bens comuns e obras civis simples a 
comparação de preços será o método de aquisição recomendado; (iii) abaixo do limiar de CPI, 
no caso de bens e obras complexos, o método de aquisição será estabelecido de acordo com 
os limiares do Banco (Licitação Pública Nacional ou Comparação de preços, segundo 
montante).” 
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1 Os parágrafos 3.2 a 3.7 descrevem os métodos geralmente usados em ordem decrescente de preferência, enquanto os parágrafos 
subsequentes descrevem métodos a serem adotados em circunstâncias específicas: 
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Em conclusão confirmamos que os métodos do Banco devem ser aplicados conforme os 
montantes a seguir: 

 
Concorrência Pública Internacional: 

 
• Obras cujo custo estimado seja superior ou igual ao equivalente a US$ 25.000.000 (vinte 

e cinco milhões de Dólares Americanos); ou 
• Bens cujo  custo estimado  seja  igual ou  superior  ao equivalente  a  cinco milhões  de 

Dólares Estadunidenses 
 

Licitação Pública Nacional 
 

• Bens complexos cujo custo estimado seja superior ao equivalente a US$ 100.000 (cem 
mil Dólares Americanos) até US$ 5.000.000 (cinco milhões de Dólares Americanos); 

• Obras complexas cujo custo estimado seja igual ou superior a US$ 500.000 (quinhentos 
mil Dólares Americanos) até US$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Dólares 
Americanos). 

 
Comparação de preços 

 
• Bens simples cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a US$ 5.000.000 (cinco 

milhões de Dólares Americanos); ou obras simples cujo custo estimado seja inferior ao 
equivalente a US$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Dólares Americanos). 

• Bens complexos cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a US$ 100.000 (cem mil 
dólares Americanos) ou obras complexas cujo custo estimado seja inferior ao 
equivalente a US$ 500.000 (quinhentos mil Dólares Americanos). 

 
Pregão 

 
• Aquisição de bens e a contratação de serviços comuns financiados pelo Banco, os 

procedimentos estabelecidos na legislação brasileira para a modalidade de licitação 
Pregão, nas formas presencial e eletrônico, admitindo-se também o sistema de registro de 
preços. Ressalvada a possibilidade de autorização por escrito de maiores valores pelo 
Banco, os limites de contratação para essas modalidades são: (i) para pregão presencial: 
o limite adotado para Comparação de Preços (USD 100,000); e (ii) para pregão 
eletrônico e sistema de registro de preços: o limite adotado para Licitação Pública 
Nacional (referencialmente US$ 5,000,000.00). 

 
Em consonância com o anterior, solicitamos também que os processos de aquisição na 
modalidade direta e indireta sejam realizados conforme Proposta para execução das ações do 
PDSA II acordada com o Banco, encaminhada em Ofício no. 660/2017/UCP/SEPLAN, datada em 
31 de agosto de 2017, e que recebeu não objeção por parte do Banco em CBR-3045/2017, datada 
em 04 de setembro de 2017, com a condição de que sejam realizadas mudanças específicas. 

 
Solicitamos por gentileza que as políticas e procedimentos detalhados acima, assim como a 
Proposta para Execução das ações do PDSA, sejam divulgados entre os co-executores e órgãos 
pertinentes e incorporados no Manual Operacional e no Regulamento Operacional do Programa. 
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Finalmente, ficamos no aguardo do Plano de Aquisições atualizado, o qual deverá refletir as 
políticas e procedimentos detalhados acima, assim como as alterações solicitadas em nota de não 
objeção enviada em CBR-3267/2017, datada em 19 de setembro de 2017. 

 

 
Ficamos às ordens para qualquer esclarecimento. 

Atenciosamente, 

 
Octavio Damiani 
Especialista Sênior em Desenvolvimento Rural e Agricultura 
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ANEXO VIII: PLANO DE AQUISIÇÕES 

 

 

Nº Ref. 
Orçamento 

Descrição do Contrato de Aquisições Secretaria 
Custo 

Aquisição 
(USD mil) 

Método de 
Aquisição 

Revisión 
(ex-ante 
or ex-
post) 

Datas 
Estimadas 

Status 
(Pendente, 

Em 
processo, 

adjudicado, 
cancelado). 

COMPONENTE 01 - Expansão e consolidação de áreas protegidas e florestais comunitárias para uso sustentável. 

OBRAS 

1.1.3.1.6 
Aquisição de Laterítico (piçarra) - Infraestrutura para 
construção de Novos ramais na Floresta Estadual do 
Antimary 

SEDENS 
                       

29.273  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 

1.1.3.1.6 
Locação de Maquinas e equipamentos - Infraestrutura 
para construção de Novos ramais na Floresta Estadual 
do Antimary 

SEDENS 
                     

333.012  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 
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1.1.3.1.6 
Manutenção e Conservação Mecânica da Patrulha 
Mecanizada -Infraestrutura para construção de Novos 
ramais na Floresta Estadual do Antimary 

SEDENS 
                       

25.430  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 

1.1.3.1.6 
Aquisição de Combustíveis e Derivados de Petróleo  - 
Infraestrutura para construção de Novos ramais na 
Floresta Estadual do Antimary 

SEDENS 
                     

134.759  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 

1.1.3.1.6 
Prestação de Serviços de Apoio Técnico 
Administrativo -  - Infraestrutura para construção de 
Novos ramais na Floresta Estadual do Antimary 

SEDENS 
                       

44.520  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 

1.2.5.5 
Aquisição de Solo Laterítico ( Piçarra) -  infraestrutura 
para construção de Novos ramais para apoiar a 
produção Forestal Comunitaria. 

SEDENS 
                     

105.316  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 

1.2.5.5 
Locação de Maquinas e Equipamentos -  infraestrutura 
para construção de Novos ramais para apoiar a 
produção Forestal Comunitaria. 

SEDENS 
                  

1.198.078  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 

1.2.5.5 

Prestação de Serviços de Apoio Técnico 
Administrativo - infraestrutura para construção de 
Novos ramais para apoiar a produção Forestal 
Comunitaria. 

SEDENS 
                     

160.170  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 

1.2.5.5 
Manutenção e Conservação Mecânica da Patrulha 
Mecanizada -  infraestrutura para construção de Novos 
ramais para apoiar a produção Forestal Comunitaria. 

SEDENS 
                       

90.572  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 

1.2.5.5 
Aquisição de Combustíveis e Derivados de Petróleo -  
infraestrutura para construção de Novos ramais para 
apoiar a produção Forestal Comunitaria. 

SEDENS 
                     

484.824  
Pregão Eletrônico Exante ago/13 Contratado 
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1.2.5.5 
Manutenção e Conservação Mecânica da Patrulha 
Mecanizada -  infraestrutura para construção de Novos 
ramais para apoiar a produção Forestal Comunitaria. 

SEDENS 
                     

337.225  
Pregão Eletrônico Expost nov/13 Pendente 

1.2.5.4 
Construção da Ponte sobre o Rio Acre na Comunidade 
02 irmãos. 

SEDENS 
                     

325.000  
LPN Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.4.4 

Contratação de serviços para reformar laboratório 
Técnico da madeira e a serraria para viabilizar o curso 
de capacitação para 200 profissionais do setor 
produtivo da madeira. 

FUNTAC 
                     

202.643  
LPN Expost abr/14 Pendente 

TOTAL OBRAS 
                  

3.470.822  
  

BENS E SERVIÇOS 

1.1.4.3.1 
Aquisição de equipamentos e softwares -  Pesquisa na 
área florestal no Estado do Acre. 

SEDENS 
                       

29.500  
Pregão Presencial Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.3.2 
Aquisição de equipamentos e softwares - Pesquisas na 
área de florestas plantadas (clones de seringas) no 
Estado do Acre. 

SEAPROF 
                       

21.000  
Pregão Presencial Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.3.1 
Aquisição de insumos e materias de apoio - Pesquisa 
na área florestal no Estado do Acre. 

SEDENS 
                       

29.500  
Pregão Presencial Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.3.2 
Aquisição de insumos e materias de apoio - Pesquisas 
na área de florestas plantadas (clones de seringas) no 
Estado do Acre. 

SEAPROF 
                       

24.500  
Pregão Presencial Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.4.1 
1.1.4.4.2 
1.1.4.4.3  
1.1.4.4.4 

Aquisição de equipamentos para vialização dos Cursos 
de capacitação para:  a) avaliação da densidade ótima 
e estradas florestais em dois sistemas de exploração 
florestal no Estado do Acre; b) 120 profissionais, 
acadêmicos e trabalhadores da área forestal nas 
diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; 
c) 160 comunitários nas diversas práticas de Manejo 

FUNTAC 
                     

293.969  
Pregão Eletrônico Expost fev/14 Pendente 
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Forestal de Uso Múltiplo; d) 200 profissionais do setor 
produtivo da madeiro. 

TOTAL DOS BENS E SERVIÇOS 
                     

398.469  
  

SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS 

1.1.4.6 

Cursos de capacitação em Habilitação Técnica e 
Formação Inicial e contínua para as áreas de formação 
na floresta em Manejo Sustentável, Produção 
Florestal e Promoção de Negócios. 

IDM 
                     

383.260  
LPN Exante abr/14 Pendente 

1.1.1.2.2 
Contratação de empresa para execução de serviços 
técnicos para realizar diagnóstico de situação de 
posse de terras no Complexo Estadual do Jurupari.  

ITERACRE 
                     

150.000  
LPN Expost nov/13 Pendente 

1.1.1.2.3 Contratação de serviço de reprografia. ITERACRE 
                       

36.000  
Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

1.1.1.2.3 Contratação de serviços para manutenção de veículos ITERACRE 
                       

26.000  
Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

1.1.1.2.3 
Contratação de serviços para manutenção de 
equipamentos de georeferenciamento. 

ITERACRE 
                       

10.000  
Pregão Presencial Expost dez/13 Pendente 

1.1.1.2.3 Contratação de serviços de aluguel de veículos. ITERACRE 
                       

31.000  
Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

1.1.1.2.3 Aquisição de equipamentos de campo. ITERACRE 
                         

5.000  
Contratação 
Direta 

Expost nov/13 Pendente 
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1.1.1.2.4 
Contratação de empresa para execução do 
georreferenciamento e demarcações de área no 
Complexo do Jurupari. 

ITERACRE 
                     

900.000  
LPN Expost nov/13 Pendente 

1.1.1.2.4 
Contratação de empresa para execução dos serviços 
de Identificação e cadastro de posse das áreas a 
serem georreferenciadas no Complexo do Jurupari. 

ITERACRE 
                     

438.000  
LPN Expost nov/13 Pendente 

1.1.4.3.1 
Contratação de Empresa para locação de aeronave 
(fretamento)-  Pesquisa na área florestal no Estado do 
Acre. 

SEDENS 
                     

160.000  
Pregão Eletrônico Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.3.1 
Contratação de equipe de apoio à pesquisa na área de 
florestas plantadas -  Pesquisa na área florestal no 
Estado do Acre. 

SEDENS 
                       

65.000  
Pregão Presencial Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.3.2 
Contratação de equipe de apoio à pesquisa na área de 
florestas plantadas -  Pesquisas na área de florestas 
plantadas (clones de seringas) no Estado do Acre. 

SEAPROF 
                       

24.500  
Pregão Presencial Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.4.1 
1.1.4.4.2 
1.1.4.4.3  
1.1.4.4.4 

Contratação de empresa para fornecimento de 
passagens aéreas  para vialização dos Cursos de 
capacitação para: a) avaliação da densidade ótima e 
estradas florestais em dois sistemas de exploração 
florestal no Estado do Acre; b) 120 profissionais, 
acadêmicos e trabalhadores da área forestal nas 
diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; 
c) 160 comunitários nas diversas práticas de Manejo 
Forestal de Uso Múltiplo; d) 200 profissionais do setor 
produtivo da madeiro. 

FUNTAC 
                       

31.322  
Pregão Presencial Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.4.1 
1.1.4.4.2 
1.1.4.4.3  
1.1.4.4.4 

Contratação de serviço para o fornecimento de 
material de consumo para vialização dos Cursos  de 
capacitação para: a) avaliação da densidade ótima e 
estradas florestais em dois sistemas de exploração 
florestal no Estado do Acre; b) 120 profissionais, 
acadêmicos e trabalhadores da área forestal nas 
diversas práticas de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; 
c) 160 comunitários nas diversas práticas de Manejo 

FUNTAC 109.286  Pregão Eletrônico Expost fev/14 Pendente 
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Forestal de Uso Múltiplo; d) 200 profissionais do setor 
produtivo da madeiro. 

1.1.4.4.1 
1.1.4.4.2 
1.1.4.4.3  
1.1.4.4.4 

Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
para vialização dos Cursos  de capacitação para:  a) 
avaliação da densidade ótima e estradas florestais em 
dois sistemas de exploração florestal no Estado do 
Acre; b) 120 profissionais, acadêmicos e 
trabalhadores da área forestal nas diversas práticas 
de Manejo Forestal de Uso Múltiplo; c) 160 
comunitários nas diversas práticas de Manejo Forestal 
de Uso Múltiplo; d) 200 profissionais do setor 
produtivo da madeiro. 

FUNTAC 67.330  LPN Expost fev/14 Pendente 

1.1.3.1.3 
Contratação de pessoa jurídica para a elaboração de 
100% de inventário e do Plano Operativo Anual para o 
uso efetivo de exploração florestal. 

SEDENS 378.378  LPN Exante ago/13 
Em  
processo 

TOTAL SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS 
                  

2.815.077  
        

SERVIÇOS DE CONSULTORIAS             

1.1.1.5.1 
Contratação de empresa consultora para Elaboração 
do Plano de Manejo da Unidade. 

SEDENS 200.000  SQC Expost abr/14 Pendente 

1.1.2.4.1.1 
Contratação de consultor individual para Elaboração 
do Cadastro Estadual das Florestas Públicas.  

SEDENS 91.000  CI Expost jan/14 Pendente 

1.1.2.4.1.2 
Contratação de consultor individual para Elaboração 
do Plano Anual de Outorga de Florestas.  

SEDENS 91.000  CI Expost jan/14 Pendente 
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1.1.2.4.2.1 
Contratação de consultor individual para Elaboração 
da proposta de Lei Estadual para a Gestão de Florestas 
Publicas. 

SEDENS 40.000  CI Expost jan/14 Pendente 

1.1.2.4.2.3 
Contratação de consultor individual para Elaboração 
de uma proposta de Sistema de Distribuição dos 
Benefícios das Concessões Estaduais.  

SEDENS 50.000  CI Expost jan/14 Pendente 

1.1.2.4.3.1  

Contratação de consultor individual para Estruturação 
técnica dos editais de concessão florestal: 
Contratação de serviços para elaboração de estudo de 
modelagem econômica e precificação para editais de 
concessão florestal. 

SEDENS 150.000  CI Expost jan/14 Pendente 

1.1.2.4.3.2 

Contratação de consultor individual para Estruturação 
técnica dos editais de concessão florestal:  
Contratação de serviços para elaboração de estudo 
sobre indicadores técnicos classificatórios e 
bonificadores para editais de concessão.  

SEDENS 45.000  CI Expost jan/14 Pendente 

1.1.2.4.3.3 

Contratação de consultor individual para Estruturação 
técnica dos editais de concessão florestal: 
Contratação de serviços para elaboração de estudo 
sobre logística nas Florestas Estaduais . 

SEDENS 45.000  CI Expost jan/14 Pendente 

1.1.2.4.3.4 

Contratação de consultor individual para Estruturação 
técnica dos editais de concessão florestal: 
Contratação de serviços para elaboração de regras 
para demarcação física das UMFs.  

SEDENS 30.000  CI Expost jan/14 Pendente 

1.1.2.4.3.5 

Contratação de consultor individual para Estruturação 
técnica dos editais de concessão florestal: 
Contratação de serviços para elaboração de manual 
técnico operacional para concessões florestais 
estaduais.  

SEDENS 50.000  CI Expost jan/14 Pendente 

1.1.2.4.3.6 

Contratação de consultor individual para Estruturação 
técnica dos editais de concessão florestal: 
contratação de serviços para a definição dos padrões 
técnicos de construção de infraestrutura em 
concessões florestais.  

SEDENS 60.000  CI Expost jan/14 Pendente 
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1.1.3.1.4 
Contratação de um profissional para assistência 
técnica em Planos de Manejo Florestal Sustentável e 
nos Planos Operativos Anuais. 

SEDENS 44.667  CI Expost jan/14 Pendente 

1.1.3.1.5 
Contratação de empresa consultora para a elaboração 
dos projetos executivos de obras para os Novos 
ramais. 

SEDENS 88.500  SQC Exante jan/14 Pendente 

1.1.3.1.7 
Contatação de empresa consultora para 
monitoramento e taxa anuais de certificação da 
Floresta Estadual do Antimary - FEA. 

SEDENS 30.837  
Contratação 
Direta 

Exante jan/14 Pendente 

1.1.4.1 
Contratação de empresa consultora para a elaboração 
de estudos de mercado para cadeias de valor 
selecionadas (madeira, sementes, óleos, açaí) 

FUNTAC 86.400  SQC Expost abr/14 Pendente 

1.1.4.2 
Contratação de consultor individual para elaboração 
da Análise e recomendações de pré-certificação. 

SEDENS 128.000  CI Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.5.1 
Contratação de empresa consultora para Treinamento 
em técnicas de manejo florestal comunitário de 
impacto reduzido para produtores.  

SEDENS 101.350  SQC Expost dez/13 Pendente 

1.1.4.5.2 
Contratação de empresa consultora para Treinamento 
em gestão de negócios (Aquisição de vagas) 

SEDENS 94.570  Inscrição Expost dez/13 Pendente 

1.1.4.5.3 
Contratação de empresa consultora para Treinamento 
em certificação florestal para produtores.  

SEDENS 33.788  
Contratação 
Direta 

Expost dez/13 Pendente 

1.1.4.4.4 
Contratação de Serviços de Consultoria para 
realização do curso de capacitação para 200 
profissionais do setor produtivo da madeira. 

FUNTAC 88.106  SQC Expost fev/14 Pendente 

1.1.4.5.5 
Treinamento em operação de máquinas pesadas 
utilizadas na extração e transporte florestal de 
madeira manejada. 

SEDENS 16.216  Inscrição Expost nov/13 Pendente 

1.1.4.7 
Contratação de empresa consultora para Treinamento  
para empresas em certificação florestal. 

SEDENS 54.000  
Contratação 
Direta 

Expost dez/13 Pendente 
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1.2.1.1.2 
Contratação de empresa consultora para apoiar na 
mobilização e sensibilização das famílias e 
associações.  

SEDENS 98.167  SQC Expost dez/13 Pendente 

1.2.1.1.5 
Contratação de consultor individual para Assistência 
técnica nos PMFS e dos POAS Comunitários.  

SEDENS 179.200  CI Expost dez/13 Pendente 

1.2.1.2.5 
Contratação de empresa consultora para a  Auditoria 
para certificação florestal. 

SEDENS 54.500  
Contratação 
Direta 

Expost dez/13 Pendente 

1.2.1.2.6 
Auditorias anuais de monitoramento de certificação 
florestal. 

SEDENS 54.000  
Contratação 
Direta 

Expost dez/13 Pendente 

1.2.1.2.7 
Contratação de consultor individual para Assistência 
técnica em Certificação Florestal Comunitária.  

SEDENS 142.000  CI Expost dez/13 Pendente 

1.2.2.1 

Contratação de empresa consultora para Assessorar 
13 organizações comunitárias que participam das 
iniciativas Manejo Florestal Comunitário (MFC) nos 
aspectos relativos à organização social e gestão.  

SEDENS 425.750  SBQC Exante dez/13 Pendente 

1.2.2.2 
Contratação de empresa consultora para Assessorar 
13 organizações comunitárias em aspectos relativos à 
gestão de contratos. 

SEDENS 111.250  SQC Exante dez/13 Pendente 

1.2.3.2 

Contratação de empresa consultora para a elaboração 
do Portal Estadual de informação sobre produção 
florestal comunitária (áreas, atores, produtos, preço, 
oferta e demanda). 

SEDENS 27.000  SQC Expost dez/13 Pendente 

1.2.4.1 
Contratação de empresa consultora para Capacitação 
em organização social. 

SEDENS 162.500  SQC Expost dez/13 Pendente 

1.2.4.2 
Contratação de empresa consultora para Capacitação 
para gestão e mercado.  

SEDENS 194.000  SQC Expost dez/13 Pendente 

TOTAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS 3.066.800    
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TOTAL COMPONENTE 01 9.751.167    

COMPONENTE 02 - Promoção de cadeias de valor florestais e agroflorestais competitivas e sustentáveis.     

OBRAS               

2.2.1.1.3 
Contratação de empresa para  construção e reforma 
da rede de armazenamento de cadeias de valor 
florestais e agroflorestais. 

SEAPROF 317.874  LPN Exante nov/13 Pendente 

TOTAL DE OBRAS 317.874          

BENS E SERVIÇOS 

2.2.1.1.3 
Aquisição de equipamentos para reaparelhamento da 
rede de armazenamento de cadeias de valor florestais 
e agroflorestais. 

SEAPROF 592.832  Pregão Eletrônico Expost dez/13 Pendente 

TOTAL DE BENS E SERVIÇOS 592.832          

SERVIÇOS DIFERENTE DE  CONSULTORIAS 

 2.1.1.2.2  
Contratação de serviços técnicos para participação, 
organização de eventos promocionais e rodadas de 
negócios.  

SEDENS 600.000  Pregão Eletrônico Exante mar/14 Pendente 

 2.1.1.2.3  
Contratação de empresa para serviços de Marketing, 
publicações e anúncios promocionais. 

SEDENS 600.000  Pregão Eletrônico Exante mar/14 Pendente 

2.2.1.1.2 
Contratação de serviços de assistência técnica aos 
processos viáveis de cadeias de valor priorizadas. 

SEAPROF 1.308.810  LPN Expost nov/13 Pendente 

2.2.1.1.2 

Contratação de serviços para o fornecimento de 
gêneros alimentícios para apoio aos serviços de 
assistência técnica aos processos viáveis de cadeias 
de valor priorizadas. 

SEAPROF 6.872  Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 
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2.2.1.1.2 

Contratação de serviços para o fornecimento de 
material de consumo (kits de reuniões: blocos, 
tarjetas, pincéis, canetas, pneus e etc) para as 
reuniões de apoio aos serviços de assistência técnica 
aos processos viáveis de cadeias de valor priorizadas. 

SEAPROF 5.198  
Contratação 
Direta 

Expost nov/13 Pendente 

2.2.1.1.2 

Contratação de serviços para o fornecimento 
combustível visando apoio aos serviços de assistência 
técnica aos processos viáveis de cadeias de valor 
priorizadas. 

SEAPROF 22.907  Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

TOTAL DE SERVIÇOS DIFERENTE DE CONSULTORIA 2.543.788          

SERVIÇOS DE CONSULTORIAS             

2.2.1.1.2 
Prestação de serviços de assistência técnica para 
estruturação das principais cadeias de valor florestais 
e agroflorestais sustentáveis. 

SEAPROF 100.000  
Contratação 
Direta 

Expost nov/13 Pendente 

2.1.1.2.1 
Contratação de empresa consultora para a 
Identificação e elaboração de modelos e planos de 
negócios.  

SEDENS 300.000 SBQC Expost abr/14 Pendente 

2.1.1.3.2 

Contratação de empresa consultora para a 
Identificação dos parâmetros legais existentes para os 
investimentos conjuntos entre o Governo e a 
iniciativa privada em cadeias de valor e elaboração 
dos instrumentos legais para sua inclusão nas 
adequações necessárias.  

SEDENS 150.000  SQC Expost abr/14 Pendente 

2.2.1.1.2 
Contratação dos gestores de cadeia para prover 
assistência técnica aos processos viáveis de cadeias 
de valor priorizadas. 

SEAPROF/SEDENS 181.622  CI Expost set/13 
Em 
processo 

2.3.1.1. 
Contratação de empresa consultora para Elaboração 
de um Plano de Viabilidade dos negócios de 
reflorestamento de florestas comerciais.  

SEDENS 750.000  SBQC Expost fev/14 Pendente 

2.3.1.2 
Estruturação e constituição do Fundo de 
Investimentos (FIP). 

SEDENS 580.000  SBQC Expost fev/14 Pendente 
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TOTAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS 2.061.622          

TOTAL COMPONENTE 02 5.516.115          

COMPONENTE 03 - Fortalecimento da gestão pública florestal e agroflorestal.           

OBRAS               

3.4.3.12 Reformas das instalações de 6 escritórios de ATER. SEAPROF 608.000  LPN Exante dez/13 Pendente 

3.2.1.3 
Construção da Unidade de Gestão Ambiental do 
Jurupari - ITERACRE 

ITERACRE 250.000  LPN Expost dez/13 Pendente 

3.4.3.10 Reforma do Escritório do IMAC em Cruzeiro do Sul IMAC 6.605  
Contratação 
Direta 

Expost dez/13 Pendente 

TOTAL DE OBRAS 864.605          

BENS E SERVIÇOS             

3.2.1.2 
Aquisição de equipamentos para estruturar o 
Acampamento Operativo do Antimary. 

SEDENS 50.000  Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.2 
Aquisição de mobiliários para o Acampamento 
Operativo do Antimary. 

SEDENS 50.000  Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.3 
Aquisição de veículos automotores (barcos, motor de 
popa,quadriciclos e capacetes) para estruturação da 
Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. 

ITERACRE 56.270,26 Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.3 
Aquisição de veículos automotores (caminhonetes) 
para estruturação da Unidade de Gestão Ambiental do 
Jurupari. 

ITERACRE 122.469,33 
Pregão Eletrônico 
- SRP 

Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.3 
Aquisição de material de expediente para as 
atividades administrativas da Unidade de Gestão 
Ambiental do Jurupari. 

ITERACRE 11.398,10 Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.3 
Aquisição de mobiliários  para estruturação das 
Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. 

ITERACRE 12.866,48 Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 
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3.2.1.3 
Aquisição de material permanente para estruturação 
das Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. 

ITERACRE 94.703,95 Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.3 
Aquisição de combustível para as atividades de campo 
na Unidade de Gestão Ambiental do Jurupari. 

ITERACRE 35.000,00 Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.4 3.2.1.5 
Aquisição de Equipamentos de Informática para  as 
Unidades de Gestão Ambiental Integrada do Rio 
Liberdade e Acuraua.  

SEDENS 100.000  Pregão Presencial Expost dez/13 Pendente 

3.2.1.4 3.2.1.5 
Aquisição de Mobiliários para as Unidades de Gestão 
Ambiental Integrada do Rio Liberdade e Acuraua.  

SEDENS 100.000  Pregão Presencial Expost jan/14 Pendente 

3.2.1.6 
Aquisição de Equipamentos de Informática para o 
Escritório de Manejo Forestal de Xapuri. 

SEDENS 108.500  Pregão Eletrônico Expost dez/13 Pendente 

3.2.1.6 
Aquisição de Mobiliários para o Escritório de Manejo 
Forestal de Xapuri. 

SEDENS 108.500  Pregão Eletrônico Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.9  

Aquisição de equipamento para implantação de base 
de geoprocessamento no núcleo Cruzeiro do Sul 
(Reboques para barcos, quadriciclos para o Escritório 
do IMAC em Cruzeiro do Sul) 

IMAC 13.871  Pregão Eletrônico Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.10  
Aquisição de equipamentos de deslocamento 
(reboques, barcos com motores e quadriciclos) 
núcleos regionais do IMAC. 

IMAC 64.391  Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.10 
Aquisição de veículos tipo caminhonetes para os 
Núcleos Regionais do IMAC. 

IMAC 366.798,77  
Pregão Eletrônico 
- SRP 

Exante out/13 Contratado 

3.4.3.10 
Aquisição de EPI e Colete de identificação para os 
técnicos do IMAC 

IMAC 8.014  Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

3.4.3.13 
Aquisição de equipamentos e insumos de informática; 
aparelho de refrigeração e mobiliários para 6 
escritorios de ATER 

SEAPROF 248.555  Pregão Eletrônico Expost jan/14 Pendente 

TOTAL DOS BENS E SERVIÇOS 1.551.337          
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SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS             

3.2.1.3 
Contratação de empresa para serviços de manutenção 
de veículos do ITERACRE. 

ITERACRE 12.292,08 
Pregão Eletrônico 
- SRP 

Expost nov/13 Pendente 

3.4.2.3 
Contratação de serviços de capacitação para 
funcionários da SEDENS. 

SEDENS 50.000  Inscrição Expost mar/14 Pendente 

3.4.2.5 Capacitação para funcionários do ITERACRE. ITERACRE 145.000  Inscrição  Exante dez/13 Pendente 

3.4.2.5 
Aquisição de passagens aéreas para o deslocamento 
de técnicos do ITERACRE nas atividades de campo. 

ITERACRE 80.000  
Pregão Eletrônico 
- SRP 

Expost nov/13 Pendente 

TOTAL DE SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS 287.292          

SERVIÇOS DE CONSULTORIAS             

3.4.1.1 
Contratação de consultoria especializada para a 
reestruturação organizacional da SEDENS.  

SEDENS 100.000  SQC Expost jan/14 Pendente 

3.4.1.2 
Contratação de consultoria especializada para a 
reestruturação organizacional da ITERACRE. 

ITERACRE 100.000  SQC Expost nov/13 Pendente 

3.2.1.1 
Contratação de empresa consultora para Elaboração 
de Modelo de Gestão Operativa das Unidades 
Integradas na Gestão Ambiental e Forestal. 

SEDENS 100.000  SQC Expost mar/14 Pendente 

3.1.1.1 
Contratação de empresa consultora para Capacitação 
em Planejamento Estratégico para a SEDENS. 

SEDENS 50.000  SQC Expost dez/13 Pendente 

3.1.1.1 
Contratação de empresa consultora para capacitação 
em Planejamento Estratégico para a  SEMA. 

SEMA 
50.000  SBQC Expost dez/13 Pendente 

3.1.1.1 
Contratação de empresa consultora para capacitação  
em Planejamento Estratégico para a  SEAPROF. 

SEAPROF 
50.000  SBQC Expost dez/13 Pendente 

3.1.1.1 
Contratação de empresa consultora para capacitação 
em Planejamento Estratégico para a  ITERACRE. 

ITERACRE 
50.000  SBQC Expost dez/13 Pendente 
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3.2.4.1 
Contratação de consultor individual para a Revisão da 
Lei da Florestal. 

SEDENS 28.000  CI Expost nov/13 Pendente 

3.4.3.14 
Contratação de empresa consultora para diagnóstico 
institucional da SEAPROF. 

SEAPROF 80.000  SQC Exante jan/14 Pendente 

TOTAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS 608.000          

TOTAL COMPONENTE 03 3.311.235         

II. ADMINISTRAÇÃO             

BENS E SERVIÇOS       

3.5.1.2 Aquisição de equipamentos (veículos) SEPLAN 194.595  
Pregão Eletrônico 
- SRP 

Exante ago/13 Contratado 

3.5.1.2 Aquisição de equipamentos (mobiliário) SEPLAN 91.000  
Comparação de 
Preço 

Expost set/13 Contratado 

3.5.1.2 
Aquisição de equipamentos (informática, eletro-
eletrônicos) 

SEPLAN 95.333  
Pregão Eletrônico 
- SRP 

Expost set/13 
Em 
processo 

3.5.1.3 
Contratação de serviços para o fornecimento de 
Passagens Aéreas. 

SEPLAN 48.649  Pregão Presencial Exante set/13 
Em 
processo 

3.5.1.3 
Contratação de serviços de fretamento para as 
atividades de campo e monitoramento do Programa 

SEPLAN 24.229  Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 

3.5.1.3 
Contratação de serviços para o fornecimento de 
combustível 

SEPLAN 73.513  Pregão Presencial Expost set/13 Contratado 

3.5.1.3 Material de Expediente e Suprimento de Informática SEPLAN 58.378  
Pregão Eletrônico 
- SRP 

Exante set/13 
Em 
processo 

3.5.1.3 
Contratação de serviços para fornecimento de 
refeições 

SEPLAN 18.000  Pregão Presencial Expost nov/13 Pendente 
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TOTAL DOS BENS E SERVIÇOS 603.697          

SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS             

3.5.1.3 
Contratação de serviços para promoção e divulgação 
do Programa (banners, folders, adesivos) 

SEPLAN   87.000,00  
Comparação de 
Preço 

Expost nov/13 Pendente 

3.5.1.3 
Contratação de serviços para produção e reprodução 
de VT's 

SEPLAN 100.000,00  
Comparação de 
Preço 

Expost nov/13 Pendente 

3.5.1.3 
Contratação de serviços de produção de revistas, 
jornais e livros sobre o PDSA 

SEPLAN 50.000,00  
Comparação de 
Preço 

Expost nov/13 Pendente 

3.5.1.3 
Aquisição de vagas em cursos de Aperfeiçoamento 
para a equipe da UCP 

SEPLAN 30.000,00  Inscrição Expost nov/13 Pendente 

TOTAL DE SERVIÇOS DIFERENTE DAS CONSULTORIAS    267.000          

CONSULTORIAS             

3.5.1.1 Empresa gerenciadora para o programa. SEPLAN 1.648.580  SBQC Exante mai/13 
Em 
processo 

3.5.1.1 
Contratação de consultores individuais para apoio ao 
gerenciamento da UCP. 

SEPLAN 218.270  SQC Exante ago/13 Contratado 

3.5.1.1 Adequação do Sistema de Gerenciamento SEPLAN 150.000  
Contratação 
Direta 

Exante set/13 Contratado 

3.5.3.1.1 Empresa Auditora Externa. SEPLAN 472.974  AF 200 Exante nov/13 Pendiente 

3.5.3.1.2 Empresa auditora ambiental. SEPLAN 94.000  SQC Expost jan/14 Pendiente 

3.5.3.2.2 
Avaliação de Impacto - Contrução da Linha de Base do 
PDSA II. 

SEPLAN 205.288  SQC Exante set/13 
Em 
processo 

TOTAL DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS 2.789.113          

TOTAL ADMINISTRAÇÃO 3.659.809         

TOTAL GERAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES - PA  22.238.326  
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ANEXO IX: PLANO OPERACIONAL ANUAL 
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ANEXO X: DOCUMENTOS DA GESTÃO FINANCEIRA 
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ANEXO XI: MATRIZ DE RESULTADO 

Objetivos do Programa: Aumentar a contribuição do setor florestal para o crescimento econômico e a redução d        
o desmatamento sob controle. 

Impactos 
Linha de 

Base 
Resultado Observations 

1)  Impacto: Aumentar a contribuição 
do setor florestal para o crescimento 
econômico; 

182 240 

Meios de Verificação: Um micro modelo para análise de i    

Pressupostos: (1) Melhorar o acesso à matéria-prima (f       
industrial, gerando um novo crescimento econômico no        
micro modelo, assume-se que a diferença marginal en        
alternativo é zero no início do projeto. 

Fonte: Um conjunto de estudos (ano 1 e ano 5) para atua         
pelo menos, os seguintes componentes: (i) setor floresta         
governo. Para uma descrição completa da metodologia, p      

 

Indicador: A diferença marginal no produto 
regional bruto a partir do cenário de 
referência (sem o programa) em comparação 
com os cenários alternativos (com o 
programa); 

2)  Impacto: Melhorar o bem estar das 
comunidades tradicionais e pequenos 
produtores agrícolas; 

0% 8% 

Meios de Verificação: Pesquisas para o controle e família          

Pressupostos: (1) A principal hipótese é que os pequenos     
que participam das cadeias de valor melhoram seu bem e         
altos obtidos nas cadeias de valor aumentam a renda f         
levantamento da literatura sobre os impactos na part      
cadeias de valor, (2) Não há diferenças sistemáticas em t        
em termos de variáveis não mensuráveis que afetam a      
Portanto, assume-se que a diferença no resultado entre t        
do projeto é zero 

 Fonte: No Estado do Acre a média da renda familiar rura          
R$ 6.000 a R$ 7.000 são provenientes da agricultura e pro   

 

Indicador: A diferença entre a renda familiar 
dos beneficiários e não beneficiários, medida 
em percentagem; 

 

 

 

3)  Impacto: Manter o desmatamento 
sob controle  

 

0.17% 

 

 

 

 

 

0.17% 

 

 

 

Meios de Verificação: Avaliação anual do uso da terra m        
metodologia para a avaliação do uso da terra está dispon     

Pressupostos: (1) Preços de entrada e saída dos produtos      
mudança do uso da terra, não se modificam significativam        
-  (tecnologia também é um dos componentes da agregaç          
final) Angelsen (2009) e Barbier (2001) coletânea de te       
sobre os principais fatores afetando o desmatamento;        
manter o atual nível de investimento para o controle do d  

 Observação: 1) O Estado do Acre reduziu a taxa de desm        
partir de 0,50% a 0,17%, (2) A linha de base é o valo        
desmatamento, 0,17%; (3) Espera-se ter + / - 10% na linh        

Indicador: Taxa de desmatamento (%): 

R (%) = (𝑻𝑻𝟏𝟏 − 𝑻𝑻𝟐𝟐)−𝟏𝟏 ∗ (𝑨𝑨𝟐𝟐 − 𝑨𝑨𝟏𝟏)(𝑨𝑨𝟏𝟏)−𝟏𝟏 

onde: 

𝑨𝑨𝟏𝟏= Cobertura Florestal no ano 1; 

𝑨𝑨𝟐𝟐= Cobertura Florestal no ano 2; 
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𝑻𝑻𝟏𝟏= Ano 1; 

𝑻𝑻𝟐𝟐= Ano 2; 

 

Componente 1: 

Expansão e consolidação de áreas 
protegidas e florestais comunitárias para 
uso sustentável 

Linha de 
Base 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Fim do 
Projeto 

 

   

Resultado 1.1: Produção da Indústria florestal primária expandida com acesso seguro aos recursos florestais; 
 
Indicador: 

 

 

 

 

 

1.1.1 Hectares de “Florestas Públicas 
Estaduais” prontos para serem leiloados 
para o setor privado (garantia de longo 
prazo para o suprimento de madeira); 

( o tamanho da área de concessão de 
florestas públicas no projeto são 240 mil 
há) 

0 - - (80.000) (80.000) (80.000) (240.000) 

     
      

     
   

 

     
       
       

      
       

       
    

       
      

 

      
      

      
     

      

 

Resultado 1.2: Receitas florestais das florestas públicas estaduais levantadas  

Indicador: 

 0 - - R$ 108 R$ 108 R$ 108 
R$ 
324.000 
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1.2.1 Receitas das Concessões 
Florestais oriunda das Florestas Públicas 
Estaduais do Estado do Acre (R$ milhões);  

R$1.687,50/ha concedida p/ 80mil ha/ano  

R$1.350,00/ha concedida p/ 100mil 
ha/ano 

 

     
        

     
     

     
      

      
    

     

        
    
      

      
      
       

      
        

     
    

 
Resultado 1.3: Os pequenos agricultores e comunidades tradicionais, capazes de participar nos mercados de produtos florestais sustentá   
Indicadores: 

 

 

 

 

 

1.3.1. Hectares de florestas dos 
pequenos agricultores e Comunidades 
Tradicionais com PMFS e POAs aprovados 
e liberados para a produção florestal 
sustentável. 

 

25,000  - 45.000 45.000 45.000 45.000  (205.000) 
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1.3.2. Número de contratos entre 
empresas florestais e organizações de 
pequenos agricultores e comunidades 
tradicionais para o manejo florestal 
sustentável (curto e médio prazo de 
garantia de suprimento de madeira); 

 

Number of contracts between forestry 
companies and organizations of 
smallholders and traditional communities 
for sustainable forest management (short 
to medium-term assurance of timber 
supply); 

10 - 20 20 20 20 90 
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Component 1: Expansão e consolidação de 
áreas protegidas e florestais comunitárias 
para uso sustentável 

Linha de 
Base 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Fim do 
Projeto 

 

   

Produto 1.1: Sistema Estadual de Concessão Florestal constituído e implementado 

 State’s Forest Concession System designed and implemented 
Indicadores: 

1.1.1 Conjuntos de normas para as 
concessões florestais para garantir acesso 
seguro aos recursos florestais 
promulgados. 

Sets of Regulations for the Forest 
Concessions to guarantee reliable access 
to forest resources enacted; 

 

- 1  - - - - 1  

      
     

    

       
     

  

1.1.2 Número de processos licitatórios 
para concessões florestais?? 

 

Número de embalagens de licitação para 
concessões florestais. 

 

Number of packages of tender 
documentation for  forest concessions; 

- - - 2 2 1 5 

     
      

     
   

     
      

     

      
  

      
 

1.1.3 Número de sistema de gestão 
para supervisionar, monitorar e auditar as 
concessões florestais; 

- 1 Sistema 
projetado 

1 Sistema 
implementado

. 
- - - 1 
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Number of management system to 
supervise, monitor, and audit the forest 
concessions;  
Produto 1.2: Florestas Estaduais ampliadas, consolidadas e prontas para a produção sustentável. “State Forests” expanded, consolidated       
Indicadores: 

1.2.1 Hectares de áreas públicas para 
Florestas Estaduais com regularização 
fundiária; 

Hectares of public land for “State Forests” 
with tenure cleared;  

(Os 170.000 ha refere-se a Floresta Est. 
Jurupari) 

0 20.000 50.000 50.000 50.000 - 170.000 

       
    

  

      
    

     
    

     
  

       
     

     

1.2.2 Número de planos de manejo 
aprovados para as florestas estaduais; 

 

Number of management plans approved 
for state forests;  

1 - 3 - - 1 5 

     
       

    
 

 

    
       

  

     
      

     
      

        
      

       
 

1.2.3 Hectares de florestas estaduais 
em processo de concessões. 

Hectares of state forests under process of  
concessions  (o tamanho da área de 

- - - 

 

 

 

 

 

80.000 

 

 

80.000 

 

 240.000 
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concessão de florestas públicas no projeto 
são 240 mil há) 

 

80.000 

 

 

       
      

     

 

Componente 1: Expansão e consolidação 
de áreas protegidas e florestais 
comunitárias para uso sustentável 

Linha de 
Base 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Fim do 
Projeto 

 

   

Produto 1.3: Planos de negócios para adoção de tecnologias e melhores práticas de gestão para "Pequenos produtores" e "Comunida      
cadeias de valor. 

 Business plans to adopt technology and best management practices for “Smallholders” and “Traditional Communities” to participate in m     
Indicadores:         

1.3.1 Número de organizações 
reforçadas/criadas de pequenos 
agricultores e comunidades tradicionais. 

Number of organizations 
strengthened/created for smallholders 
and traditional communities; 

Refere-se as 50 comunidades 

2 - 10 10 15 15 52 

     
   
    

     
     
    

     
   
      
  

     
      

      
      

      
   

    
 

1.3.2 Número de produtores que 
recebem assistência técnica a respeito de 
manejo florestal sustentável, mercados 
para produtos florestais, e negociação de 
contratos 

Number of producers receiving technical 
assistance regarding sustainable forestry, 
markets for forest products, and  contract 
negotiation; 

 - 250 250 250 250 1,000 
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1.3.3. Número de planos de negócios 
apresentados pelas organizações de 
produtores aprovados para acessar os 
mercados de produtos florestais 
sustentáveis. 

 

 

Number of business plans submitted by 
producers organizations approved to 
access markets for sustainable forest 
products; 

 

2 

 

- 5 5 5 5 22 

     
   
     

     
      
     

       
 

     
       

       
   

      
  

Produto 1.4: Infraestrutura rodoviária para melhorar o manejo florestal comunitário. Road infrastructure for community forest managem   

 
Indicator:         
1.4.2 Km de abertura e reabilitação de 
ramais para apoio à produção florestal 
sustentável comunidade; (incluir os 15km 
do Antimary + 125km do MFC) 

Km of resource roads to support 
sustainable community forest production; 

0  20  

 

35 

 

35 

 

25 

 

25 

 

140 

 

     
   

Component 1: Expansão e consolidação de 
áreas protegidas e florestais comunitárias 
para uso sustentável 

Linha de 
Base Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Fim do 
Projeto 

 

   

Produto 1.5: Plano para capacitação técnica para o setor privado “prestação de serviços” e “profissionais técnicos” para a Gestão Sustent    
Indicador:         

1.5.1  Número de prestadores de serviços e 
profissionais treinados e avaliados. 

A soma dos 110 acadêmicos + 170 do setor 
produtivo = 280 (Sub componente 
1.1 : Manejo Florestal em Áreas 
Públicas. Produto 9: Programa de 
Pesquisa, capacitação e treinamento 
desenvolvido.) 

Number of service providers and 
professionals trained and evaluated; 

0 0 70 70 70 70 280 

      
   

     
     
      

       
      

   

     
     

     
      

    350 

 



 

 

      
   

 
Produto 1.6:  Pequenos Produtores e Comunidades Tradicionais recebem assistência técnica e treinamento na gestão sustentáveis de flo   

“smallholders” and “traditional communities” receive technical assistance and training in sustainable forest management; 
Indicador:         

1.6.1 Número de beneficiários de 
pequenos agricultores e 
comunidades tradicionais treinados.  

 

Number of communities of smallholders 
and traditional trained; 

0 0 250 250 250 250 1000 

      
   

     
     
      

       
      

    
    

   

     
     

     
      

      
   

      
     

    
        

  

       
      

     
       

 

 
 
Component 2: Promoção de Cadeias de 
Valor Florestais e Agroflorestais 
Competitivas e Sustentáveis 

Promotion of Sustainable Agroforestry 
Supply Chains 

Linha de 
Base Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Fim do 
Projeto 

 

   

Resultado 2.1 Aumentar a probabilidade das empresas escolherem o Estado do Acre para a contratação de produtos florestais e agroflor  

    351 

 



 

 

Increase the likelihood of firms choosing the State of Acre to procure forest and agroforestry commodities; 

Indicator 

 

 

 

2.1.1 Número de novas empresas a optar 
por adquirir produtos de floresta e 
agroflorestais de produtores localizados 
no Estado do Acre. 

Number of new enterprises choosing to 
procure forest and agroforestry 
commodities from producers located in 
the State of Acre; 

- - - 1 2 2 5 

Meio      
Mon     

Press        
cond       
são a       
agro      
Zone     
deta      

The      
ecolo         
suita       
com       
the E       
deta      

Obse         
para     
emp     
ecoló        
de      
cons        
insta     
com       
trans      
trans       
abas      
ofere      
emp  

 

In de       
agro     
cons      
the r      
asso       
(3) l      
facili      
trans     
trans      
scale       
offer      
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Resultado 2.2: Aumentar a participação dos pequenos agricultores e comunidades tradicionais nas cadeias de valor sustentáveis agroflo  

 Increase the participation of smallholders and traditional communities in sustainable agroforestry value chains. 
Indicadores: 

 

2.2.1 Número de novos pequenos 
agricultores e comunidades tradicionais 
que entram (aderem as) em cadeias de 
valor sustentáveis agroflorestais.  

Number of new smallholders and 
traditional communities entering into 
sustainable agroforestry value chains; 

 

 -  1,363 2,000 2,000 2,000 7363 

Meios de Ve      
Programa (nú       

Monitoring sy         
contracted).  

Pressupostos        
(áreas) neces        
sustentáveis       
comunidades   

The upfront       
participate in       
smallholders     

Observação: H       
et al. (2010)      
determinante       
agricultores n     

Hernandez an         
present empi       
impacts of far       

Component 2: Promoção de Cadeias de 
Valor Florestais e Agroflorestais 
Competitivas e Sustentáveis 

Promotion of Sustainable Agroforestry 
Supply Chains 

Linha de 
Base Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Fim do 

Projeto 

 

Ob    

Resultado 2.3: Viabilizar o Fundo de Investimento em Participações Florestais – FIP por meio de Parcerias Públicas Privadas. 

Proprietários de médio e grande acordo para alocar pastagens de baixa produtividade em plantações florestais industriais. 

Medium and large landholders agree to allocate low productivity pasture lands into industrial forest plantations 
2.3.1. Número de contratos assinados 
entre os proprietários de médio e grande 
porte no FIP. 

(Os valores referem-se a área e não ao nº 
de contratos – 15000ha de Floresta 
plantada) 

(Reporta-se no contrato apenas ao micro 
e pequeno agricultor e o FIP tem 

- - - 0 5,000 10,000 15,000 

Meios de Ver      
Programa. 

Monitoring sys     

Pressupostos: (         
oferecer cont       
agricultores de     
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direcionamento também para o médio e 
grande  produtor, bem como empresas 
privada) 

Number of contracts between medium, 
large landholders and the private equity 
fund (Fundo de Investimento em 
Participações – FIP) signed 

(1) The establis         
competitive la       
large farmers; (          
clearly defined; 

Observação:  

This type of Priv         
to raised fund       
plantations. Th        
advantages of P        
Institutional Inv       

Produtos 2.1: Aumentar a conscientização nos principais mercados e investidores sobre os atributos do potencial florestal e agroflorest      

Increase awareness in key markets and investors about the attributes of forestry and agroforestry potential in the State of Acre 

Indicadores: 

2.1.1 A estratégia de marketing e 
campanhas de curta duração para gerar 
oportunidades para as cadeias de valor 
agroflorestais no setor florestal. 

Marketing strategy and short campaigns 
to generate leads and opportunities for 
forestry and agroforestry value chains; 

- 

1 Strat. 

1 
Estraté
gia de 
MKT? 

1 Short 
Campai

gns 

Pequen
a 

Campan
ha de 
MKT. 

- 

1  

Short 
Campa

igns 
Peque

na 
Campa
nha de 

MKT 
novam
ente. 

- 

1 Strat. 
1 

Estratég
ia de 
MKT? 

2 Short 
Campai

gns.      
2 

Pequen
a 

Campan
ha de 
MKT 

Meios de Ver      
Programa. 

 

2.1.2 Prospecção de Planos de Negócios. 

 Studies and Prospective Business Plans 

 

0 - 
10 

 

10 

 

10 

 
- 

30 

 

Meios de Ver      
Programa. 

 

2.1.3 Participação em eventos 
importantes relacionados com as cadeias 
de valor florestais e agroflorestais em 
mercados potenciais.  

Participation in major events related the 
agroforestry and forestry value chains in 
key markets; 

0 2 3 3 3 1 12 Meios de Ver      
Programa; 

Component 2: Promoção das Cadeias de 
Valor Agroflorestais Sustentáveis Linha de 

Base Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Fim do 
Projeto 

 

Obs    
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Promotion of Sustainable Agroforestry 
Supply Chains 
Produto 2.2: Celeridade e eficiência aos processos de regulação para as Parcerias Público-Privadas (PPPs) 

Streamlined and efficient regulatory processes for Public and Private Partnership (PPPs) 

 
Indicator: 

2.2.1 Estudos para identificar os gargalos 
para simplificar a legislação e 
regulamentação para minimizar os custos 
de regulação e garantir a segurança do 
investimento nas PPPs.  

 

Studies to identify the bottlenecks to 
streamline legislation and regulation to 
minimize regulatory costs and provide 
investment certainty in the PPPs; 

 

0 1 1 - - - 2 Meios de Ver      
Programa; 

Produto 2.3: Rede de Assistência Técnica e Extensão Rural (de ATER) baseada em metodologia sustentável da cadeia de valor e con        
"Chamada Pública" para apoiar as cadeias de valor sustentáveis. 

Rural Technical Assistance and Extension (ATER) Network trained in sustainable value chain methodologies and aware of the details         
support sustainable value chains; 

 
Indicador: 

2.3.1 Profissionais da Rede de ATER 
treinados e avaliados.  

ATER Network trainers trained evaluated 
and “authorized”; 

 

0 - - 90 90 90 270 Meios de Ver      
Programa; 

Produto 2.4: Pequenos agricultores e comunidades tradicionais elegíveis a receber assistência técnica e capacitação para a adoção d        
participação em cadeias de valor agro-florestais (apoio técnico e legal para apresentar e executar os planos de negócios gestão?) 

Eligible smallholders and traditional communities receiving technical assistance and capacity building for the adoption of new te     
participation in agroforestry value chains (technical and legal support to submit and execute the business plans); 
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Indicador: 

2.4.1 Número de pequenos agricultores e 
comunidades tradicionais que recebem 
assistência técnica e capacitação para 
apresentar e executar os planos de 
negócios 

 

 2.4.1 Number of smallholders and 
traditional communities receiving 
technical assistance and capacity building 
to submit and execute the business plans; 

 

- - 1363 2,000 2,000 2,000  7363 Meios de Ver      
Programa; 

 

Produto 2.5: Principais grupos de agroflorestais da cadeia de valor organizado, as prioridades de negócios articulado e viável agro-florest      

 

Output # 2.5: Principal agroforestry value chain groups organized, priorities articulated and viable agro-forestry business plans co-finan    

 
Indicador: 

2.5.1 Número de planos de negócios 
(propostas coletivas) para apoiar a 
participação de pequenos produtores nas 
cadeias de valor sustentáveis, aprovados 
e entregues às organizações de 
produtores.  

 

Number of  business plans (collective 
proposals) to support the participation of 
smallholders in the sustainable value 
chains approved and delivered to the 
producers organizations; 

- - 5 5 10 10 30 Meios de Ver      
Programa; 

Produto 2.6: FIP alavancado com recursos do setor privado para implantação de Florestas Comerciais em terras de baixa produtividad         
grande porte. 

Private Equity Fund established and leveraging resources from the private sector to implement the commercial forest plantations in lo        
large landholders 

    356 

 



 

 

Indicador: 

2.6.1 Investimentos mobilizados para o 
FIP ($MM) VERIFICAR META (US$ 8,27 
milhões Gov.AC/PDSA II e US$ 48 milhões 
setor privado) 

- - - - 

 

11 

 

48 

 

59 

 

Meios de Ver      
Programa; 

Componente 3: Fortalecimento da Gestão 
Pública Florestal e Agroflorestal 
Institutional capacity for sustainable forest 
management 

Linha 
de Base Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Fim do 

Projeto 

 

Obse    

Resultado 3.1: Capacidade das instituições para prestar serviços públicos de qualidade, de acordo com suas finalidades legais, no âmbit     

Institutions’ capacity to deliver public services, according to their legal mandates, for forestry and environment management is improve   
Indicadores: 

 

 

 

 

3.1.1 Hectares de florestas estaduais 
gerenciados por SEDENS de acordo com os 
planos aprovados florestais sustentáveis (
de gestão e contratos de concessões 
florestais.  

 

 

Hectares of state forests managed by 
SEDENS according to the approved 
sustainable forestry management plans 
and forest concessions contracts; 

23,000 -  100,000 200,000 300,000 323,000 

Meios de     
do Progra        
informaçã       

 

Reports     
systems in    

 

Pressupos       
Estadual n        
a execuçã       
Manejo",      
sustentáv      
concessõe      
disponíve       
sustentab      
manejo fl     

 

In compl        
Federal La        
State For     
sustainab      
resulting c       
available      
environm      
sustainab     
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Observaçã     
receitas       
autorizad         
volume do        
concessõe       
sociais. A      
execução       
contratos       
exploraçã        
receitas, e    

Os indica       
natureza. 

Forest co     
with re     
harvesting       
upon in       
concessio      
costs. Cap        
managem      
reduces th        
and enviro   

 
 

 

 

 

        

Component 3: Fortalecimento da Gestão 
Pública Florestal e Agroflorestal 

Institutional capacity for sustainable forest 
management 

Linha 
de Base Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Fim do 

Projeto 

 

Ob    

3.1.2 Tempo de processamento médio 
de emissão de cada licença 
ambiental / licença emitidas pelo 
IMAC (dias); 

 

Average processing time to issue each 
environment permit/license by IMAC 
(days); 

44,6  - 70 80 90 100 100 

Meios     
Monitora      
informar      
necessár      
ambienta  

 

report on       
the envir   
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Obs na oficina de arranque: redução de 108 
para 85 dias = 23 dias a serem reduzidos. 
Poderá haver alteração em função da linha 
de base a ser construída, porém os 85 dias 
são constantes. 

 

Pressupo      
regulame      
regulatór       
seguranç       
aumenta       
no Estad    

 

 Streamli      
minimize      
provide       
increase      
sector in     

 

Observaç      
Estadual       
licenciam      
apuradas      
inferior         
completo         
de 2010. 

 

In compl        
entire lic       
for imple        
or 180 d        
2010 dat  

3.1.3 ITERACRE com capacidade de 
regularização fundiária para a criação de 
Floresta. (ha / ano)  

 

ITERACRE’s capacity to regularize open 
access forest land (ha/year);  

70,000 - 150,000 150,000 200,000 250,000  250.000 

Meios     
Monitora    

Pressupo     
inseguro          
propried      
associado        
desmata  

 

Insecure        
property     
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associate      
deforesta  

 

Observaç         
de hecta       
Se o Gov        
terras p      
responsá        
de regula       
ritmo a     
florestais     
públicas,      
Federal      
3725/200      
1382/200    

 

In the Sta         
of unclai       
wants to       
the Gove       
land righ       
in a fast      
lands, un       
with: Fed       
# 3725/      
1382/200    

 
Component 3: Fortalecimento da Gestão 
Pública Florestal e Agroflorestal 

Institutional capacity for sustainable forest 
management 

Linha 
de Base Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Fim do 

Projeto 

 

Ob    

Resultado 3.2: Controle ambiental melhorado e simplificado. Environment control improved and streamlined; 

Indicadores:         

3.2.1 Tipos de problemas de 
licenciamento de escritórios 
descentralizados. 

# types of licensing issues by decentralized 
offices   

0 1 - 3 - - 4 

Meios d      
emitida.   

 IMAC ru       

Observaç   
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De acord       

Accordin      

3.2.2 Número de propriedades rurais no 
processo de recebimento por ano de 
autorização ambiental de acordo com o 
Código Florestal. 

 

Number of  rural properties per year in 
process of receiving environmental 
clearance according to Forest Code  

195 400 600 800 1000 1500 1500 

Meios de    

 IMAC/ S    

Observaç      
regulame      
recebem      
o Códig      
limites pa        
propried        
dados cu      

Resolutio     
environm      
propertie       
complies      
establish        
inside th      
cumulati     

Resultado 3.3 Capacidade de monitorar e avaliar o desempenho na gestão de florestas públicas  

Capacity to monitor and evaluate performance in forest public management  
Indicadores:         

 3.3.1 Número de instituições 
governamentais capazes de monitorar e 
reportar o desempenho contra metas de 
desempenho previamente acordados; 

  
 Number of government institutions able to 

monitor and report performance against 
previously agreed performance targets; 

0 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

Meios     
Monitora     

Observat     
são: SED      
SEAPROF      
incluem      
planejam     
as metas      
e avaliaçã    

The gove     
SEMA,     
Performa      
planning     
targets, i      
results. 

         
Component 3: Fortalecimento da Gestão 
Pública Florestal e Agroflorestal Linha 

de Base Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Fim do 
Projeto 

 

Ob    
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 Institutional capacity for sustainable forest 
management 

Resultado 3.1: Os planos estratégicos desenvolvidos para as SEDENS, IMAC, SEAPROF, e ITERACRE implementados como ferramentas d   

Strategic plans developed for the SEDENS, IMAC, SEAPROF, and ITERACRE implemented as management tools 

  
Indicadores: Número de planos 
estratégicos desenvolvidos e 
implementados com objetivos 
institucionais, metas e indicadores de 
desempenho para 5 órgãos: SEDENS, IMAC, 
SEAPROF, ITERACRE e SEMA. 

  
 Number of strategic plans developed and 

implemented with institutional objectives, 
goals, targets and performance indicators 
for 5 agencies; 

0 4 1 - - - 5 Meios     
Monitora    

Resultado 3.2: Sistemas de informação para Gestão Ambiental Florestal desenvolvido e implementado. – SEMA; IMAC; SEDENS; ITERAC  

Information systems for Environmental and Forest Management developed and implemented – SEMA; IMAC; SEDENS; ITERACRE  
Indicador: 

3.2.1 Número de Sistemas de 
informação projetado, implementado e 
integrado às bases de dados SEIAM. 

 

Number information systems  designed, 
implemented, and integrated to SEIAM 
databases; 

0 - 
3  

 

2  

  

5 Sistemas 
projetados, 
implemtnad

os e 
integrados 
com SEIAM 

Meios     
Monitora    

5  

Resultado 3.3:  Estruturas Descentralizadas de apoio para os serviços públicos em gestão ambiental florestal sustentável  e extensão ru   

Decentralized support structures for public services in sustainable forest and environmental management, and rural extension. 
Component 3: Fortalecimento da Gestão 
Pública Florestal e Agroflorestal 
Institutional capacity for sustainable forest 
management 

Linha 
de Base Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Fim do 

Projeto 

 

Ob    

Indicators: 

3.3.1 Número de unidades 
descentralizadas (UGAI) para a gestão 
ambiental e florestal entregar pelo menos 
um serviço público.  

- - 2 2 - 1 5 

Meios de     
criação     
Monitora      

 Official     
Monitori       
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Number of decentralized units (UGAI) for 
environmental and forest management 
delivering at least one public service; 
3.3.2 Número de escritórios regionais 
do IMAC modernizado com capacidade 
para entregar, pelo menos, um tipo de 
serviço / licença. 

 

Number of IMAC regional offices 
modernized and delivering at least one type 
of service/permit; 

-  2 2 1 - 5 

Meios d      
Relatório     

Reports       
IMAC 

3.3.3 Número de escritórios regionais 
de ATER modernizados com prestação de 
serviços de extensão rural; 

 

Number of ATER regional units modernized 
and providing rural extension services; 

0 - 3 3 - - 
 

6 

Meios d      
Relatório      

Reports      
SEAPROF  

Observaç      
deExtens        
SEAPROF  

ATER ar      
extension     

Resultado 3.4: As entidades governamentais modernizadas: estrutura organizacional, procedimentos operacionais e processos. 

Government agencies modernized: organizational structure, operational procedures, and processes. 
Indicadores: 

3.4.1 Número de instituições 
governamentais com estruturas 
organizacionais e regimentos internos 
revisados e aprovados approved (SEDENS; 
IMAC; ITERACRE; SEAPROF). 

 

Number of government institutions with 
organizational structures revised and 
internal regiments approved (SEF; IMAC; 
ITERACRE; SEAPROF); 

- 4 - - - - 4 

Meios de      
regiment       
D.O.E.; 

Official      
published    

3.4.2 Número de entidades 
governamentais com processos e 
procedimentos operacionais agilizados e 
normalizados. (1) (SEDENS, SEMA IMAC, 
SEAPROF & ITERACRE) 

0 5 - - - - 5 

Meios     
Monitora    

Observat    
autorizaç    
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Number of government agencies with 
rationalized and normalized operational 
processes and procedures (1) (SEDENS, 
SEMA IMAC, SEAPROF & ITERACRE);  

regulariz    
manuais   

Include    
cadastres    
processin     

 

3.4.3 % Unidades internas em 5 
instituições (SEDENS; IMAC, ITERACRE; 
SEMA; SEAPROF) modernizadas e 
equipadas para desempenhar suas funções 
(R1, R2, R3) 

 

% internal units in 5 institutions 
(SEDENS/SEF; IMAC, ITERACRE; SEMA; 
SEAPROF) modernized and equipped to 
perform their functions  (R1; R2; R3) 

0 50 50 - - - 100 

Meios d      
monitora     
relatório      
unidades  

Annual m     
agencies       
UCP 

Resultado 3.5: Lei Estadual da Florestal revista contendo as regras para concessões florestais e repartição de benefícios. 

State Forest Law revised with package of regulations for forestry concessions and benefit sharing 
Indicadores: 

3.5.1 Lei Estadual da Florestal 
atualizada. 

Forest Law updated  

- 1 - - - - 1 

Meios d      
normas p    

Law, reg       
DOE 

 

 

Resultado 3.6:  Equipes técnicas (profissionais) recrutadas (contratada), desenvolvidas e treinadas. 

Technical staffs attracted, developed and trained (SEF; IMAC; SEMA; ITERACRE;) ; 
Indicators: 

 

3.6.1 Número de técnicos 
(profissionais) recrutados 
(contratados)   

Number of technical staff 
recruited 
SEDENS/SEF/IMAC/ITERACRE 

- 

 

20 

12 

8 

 

- 

- 

2 

 

26 

12 

- 

- - 

 

46 

24 

10 

Meios d      
monitora     
relatório      
unidades  

 Annual m     
agencies       
UCP 
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3.6.2 Número de técnicos treinados e 
desenvolvidos e avaliados. 

 

Number of technical staff developed and 
trained and evaluated 

- 60 - 20 20 20 120 

Meios d      
monitora      
assinado       
relatório        
internaçõ       
atendime        

Monitori       
contracts      
training;       
work; (ii)       
attendan     
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ANEXO XII: - PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM PORTUGUÊS 
16.07.2012 

Documento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

 

 

 

BRASIL 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ACRE 

BR-L 1289 

 

 

 

Plano de Monitoramento e Avaliação 

Observation: This plan is partially written in Portuguese (Monitoring of 
Execution and English (Evaluation). The consultants are working to turn 

everything into Portuguese  

 

 

Documento elaborado por: Patricia Nardelli (consultora), Vera Bazanella (consultora), e 
Eirivelthon Lima (INE/RND) 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O objetivo geral do Programa é aumentar a contribuição do setor florestal e agroflorestal para o 
crescimento econômico e redução da pobreza no Estado do Acre, mantendo o controle sobre o 
desmatamento. O Programa foi estruturado em três (3) componentes, sendo estes: (i) Expansão 
e consolidação de áreas protegidas e florestais comunitárias para uso sustentével; (ii) Promoção 
de Cadeias de Valor Agroflorestais e Agroflorestais Competitivas e Sustentáveis; e (iii) 
Fortalecimento da Gestão Pública Florestal e Agroflorestal. 

1.3     O Organismo Executor será a Secretaria de Estado de Planejamento do Estado do Acre (SEPLAN), 
por meio da Unidade de Coordenação do Programa (UCP), vinculada diretamente ao Gabinete do 
Secretário. A SEPLAN contará com o apoio dos diversos órgãos da administração estadual 
envolvidos com a execução e monitoramento das ações previstas, como titulares destas, e que 
atuarão como subexecutores. A SEPLAN optou por uma execução operacional centralizada. Os 
órgãos estaduais subexecutores são: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, da 
Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis (SEDENS); Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (SEMA); Instituto de Terras do Acre (ITERACRE); Fundação de Tecnologia do Acre 
(FUNTAC); Departamento de Estradas de Rodagens, Hidrovia e Infraestrutura Portuária do Acre 
(DERACRE); Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional Dom Moacir Grechi 
(IDM); Instituto de Meio Ambiente do ACRE (IMAC); e Secretaria de Estado de Extensão 
Agroflorestal e Produção Familiar (SEAPROF). 

1.2 O Programa conta com um Plano de Monitoramento e Avaliação (PM&A) para verificar o alcance 
dos resultados e o cumprimento das metas propostas na Matriz de Resultados (MR). O organismo 
executor, por meio da UCP, terá a responsabilidade de gerar e manter a informação requerida para 
monitorar os indicadores de produtos e resultados. Este documento apresenta os principais 
aspectos do monitoramento e da avaliação de impacto do Programa. Na seção II está descrito o 
plano de monitoramento ou seguimento onde se apresentam os indicadores de produto, se 
descrevem os relatórios principais, o plano de trabalho e o orçamento. Na seção III, que 
corresponde à parte de avaliação de impacto, está descrita a a lógica da intervenção e as hipóteses 
principais que se quer analisar com a avaliação, os indicadores de impacto e resultados, a 
metodologia de avaliação de impacto, o desenho de grupos de controle e estratégia de amostra, a 
descrição do instrumento de busca de informação e a estratégia de coleta de dados, a apresentação 
de resultados e o orçamento para a avaliação com seu respectivo calendário de atividades. 
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1.3 Os elementos essenciais do plano de monitoramento e avaliação deste Programa serão: (i) o 
monitoramento contínuo dos indicadores definidos na Matriz de Resultados (MR) 1, de acordo 
com as atividades, produtos e resultados previstos no programa, e com base na informação 
gerada na Unidade Coordenadora do Programa (UCP)/SEPLAN; e (ii) a avaliação do programa, que 
será realizada por meio de uma avaliação de meio termo e de uma avaliação de impactos.  

 

II. MONITORAMENTO 

 

a. Indicadores 

 

1.4 Os indicadores a serem utilizados para o monitoramento do Programa, e que integrarão o 
respectivo Relatório de Monitoramento, encontram-se detalhados na Matriz de Resultados. Na 
tabela 1-1 estão os indicadores de produtos (bens e serviços) de maior relevância, que a Matriz 
de Resultado apresenta em detalhe. 

 

TABELA 1-1 

INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Indicador Fórmula Frequência 
da medição 

Fonte de verificação 

Indicadores de Efeitos Diretos 
Resultado 1.1 

 

1.1.1 Hectares de “Florestas 
Públicas Estaduais” prontos 

N/A Ano 3 - 5 

 

“Anúncio das áreas de 
concessão florestal" (Edital) e 

1 A Matriz de Resultados (MR), apresentada como anexo da Proposta de Desenvolvimento da Operação (POD) se baseia em: (i) 
indicadores de impacto e de resultados do Programa, com as respectivas linhas de base e metas a alcançar; e (ii) produtos, 
definidos para cada um dos componentes. A MR é a ferramenta fundamental para o planejamento, monitoramento e avaliação 
do Programa. A informação da MR é a base da informação contida no Relatório de Monitoramento de Progresso (PMR), onde 
o Banco registra os avanços físicos e financeiros do Programa, ao longo do tempo, com o objetivo de calcular seu Índice de 
Desempenho. No momento da elaboração do Plano Operativo Anual (POA) será utilizada a MR. 
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para serem leiloados para o 
setor privado (garantia de 
longo prazo para o  

suprimento de madeira);  

 

Hectares of “State Public 
Forests” ready to be auctioned 
for the private sector (long-
term assurance of timber 
supply) 

Year 3 to 5 "Convite para Manifestação de 
Interesse publicado no D.O.E.; 

 

“Advertisement of the Forest 
Concession Areas” and 
“Invitation for Expression of 
Interest” published in the DOE; 

 

Pressupostos: (1) O principal 
gargalo para aumentar a 
produção florestal é a falta de 
sistema de concessão florestal 
e posse da floresta no lugar 
(regularização fundiária da 
área), que garante a longo 
prazo o fornecimento de 
madeira, (2) O crescimento 
econômico anual na 
expectativa de vida do projeto 
irá variar entre 2% e 5% no 
Brasil; 

 

Assumptions: (1) The main 
bottleneck to increase forest 
production is the lack of forest 
concession system and forest 
tenure in place, which 
guarantees long-term timber 
supply; (2) The annual 
economic growth in the 
lifespan of the project will vary 
between 2% and 5% in Brazil. 
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Observações: (1) Pronto para = 
produção em plena 
conformidade com a Lei 
Federal 11.284/2006, (2) O 
setor da construção é o 
principal consumidor para a 
demanda por produtos 
florestais. 

 

Observations: (1) “Ready” for 
production = in full compliance 
with the Federal Law 
11.284/2006; (2) The 
construction sector is the main 
driver for the demand for 
forest products; 

Resultado 1.2 
1.2.2 Receitas das Concessões 
Florestais oriunda das Florestas 
Públicas Estaduais do Estado do Acre 
(R$ milhões); 

 

 

Revenue raised from the “State Public 
Forest Concessions (R$ million)” 

N/A Ano 3 - 5 

 

Year 3 to 5 

Meios de Verificação: 
“Contrato de Concessão 
Florestal” publicado no D.O.E.; 

Pressupostos: (1) Há uma 
demanda, dentro e fora do 
Estado do Acre, por áreas de 
florestas públicas 
regularizadas com direitos 
bem estabelecidos e garantias 
de longo prazo para 
fornecimento de madeira, (2) 
O Estado do Acre estabelece os 
preços de mercado 
competitivos para as 
concessões florestais a serem 
leiloados. 
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Observação: (1) O Estado do 
Acre é um investidor pequeno 
na indústria madeireira nativa 
na Amazônia. O Acre tem 25 
empresas madeireiras e 
produz US$ 100 milhões em 
produtos florestais por ano, (2) 
A Amazônia brasileira possui 
cerca de 2.500 empresas 
madeireiras e produz cerca de 
US$ $ 2,5 bilhões em produtos 
florestais por ano, para 
verificação mais informações 
Imazon (2010). 

“Forest Concessions Contract” 
published in the DOE; 

Assumptions: (1) There is 
demand, within and without 
the State of Acre, for public 
forest lands with rights well 
established and long-term 
guarantees for timber supply; 
(2) The State of Acre 
establishes competitive 
market prices for the forest 
concessions to be auctioned; 

Observation: (1) The State of 
Acre is a small player in the 
native logging industry in the 
Amazon. Acre has 25 logging 
companies and produces 
US$100 million in forest 
products per year; (2) The 
Brazilian Amazon has nearly 
2,500 logging companies and 
produces nearly US$2.5 billion 
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in forest products per year, for 
more information check 
Imazon (2010). 

Resultado 1.3 
1.3.1. Hectares de florestas dos 
pequenos agricultores e Comunidades 
Tradicionais com PMFS e POAs 
aprovados e liberados para a produção 
florestal sustentável. 

 

Hectares of forests from 
“Smallholders” and “Traditional 
Communities” with PMFS and “POAs” 
approved and cleared for sustainable 
forest production 

N/A Ano 2 - 5 

 

Year 2 to 5 

Meios de Verificação: 
Relatório do SEAIM/IMAC; 

Pressupostos: (1) Há uma 
demanda nos mercados locais 
para a madeira fornecida por 
pequenos agricultores e 
comunidades tradicionais; (2) 
As empresas estão dispostas a 
oferecer um contrato de 
fornecimento competitivo de 
madeira para os pequenos 
agricultores, (3) Os pequenos 
produtores estão dispostos a 
aceitar contatos de 
fornecimento de madeira; 

 

Observação: (1) Situação das 
Florestas aprovadas para = 
produção em conformidade 
com a Lei Federal 4.771/1965 e 
Resolução CONAMA 406; (2) 
um pequeno proprietário 
aceita contrato de uma 
empresa quando uma oferta 
de contrato é igual e / ou 
superior ao de um pequeno 
proprietário custo de 
oportunidade de entrar no 
contrato. 
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Reports from SEAIM/IMAC; 

Assumptions: : (1) There is 
demand in the local markets 
for the timber supplied by 
smallholders and traditional 
communities; (2) Firms are 
willing to offer a competitive 
timber supply contract to 
smallholders; (3) Smallholders 
are willing to accept timber 
supply contacts; 

 

Observations: (1) Forests 
“Approved” and “Cleared” for 
production = in accordance 
with the Federal Law 
4.771/1965 and Resolução 
CONAMA 406; (2) A 
smallholder accept a firm’s 
contract when a contract offer 
is equal and/or superior to a 
smallholder’s opportunity cost 
from entering the contract. 

1.3.2. Número de contratos entre 
empresas florestais e organizações de 
pequenos agricultores e comunidades 
tradicionais para o manejo florestal 
sustentável (curto e médio prazo de 
garantia de suprimento de madeira); 

 

Number of contracts between forestry 
companies and organizations of 
smallholders and traditional 
communities for sustainable forest 

 

N/A 

 

Ano 2 - 5 

 

Year 2 to 5 

Meios de Verificação: 
Contratos de venda de 
madeira firmados entre 
empresas florestais e 
organizações de produtores. 

 

Pressupostos: (1) Há uma 
demanda para a madeira 
fornecida por pequenos 
agricultores e comunidades 
tradicionais; (2) Organizações 
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management (short to medium-term 
assurance of timber supply). 

de produtores com áreas 
capazes de estabelecer 
contratos de venda de madeira 
a preços de mercado 
competitivos. 

 

Observação: Atividades <= 
salário rural médio diário de 
trabalho não qualificado, ~ R $ 
15 por dia, não são 
susceptíveis de ser atraente 
para os pequenos agricultores. 
O retorno estimado para a 
venda da madeira, por 
pequenos produtores é de R $ 
45 por pessoa-dia. O 
comportamento dos pequenos 
no que respeita à venda de 
madeira é analisada por 
Amacher et al (2009). 

 

Timber sales contracts signed 
between forest companies and 
producers organizations; 

 

Assumptions: (1) There is 
demand for the timber 
supplied by smallholders and 
traditional communities; (2) 
Producers organizations area 
able to establish timber sale 
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contracts at competitive 
market prices; 

 

Observation: Activities <= 
average rural daily wage for 
unskilled labor, ~R$15 per day, 
are unlikely to be attractive for 
smallholders. The estimated 
return to timber sales, by 
smallholders is R$45 per 
person-day. The behavior of 
smallholders with regards to 
timber sales is analyzed by 
Amacher et al (2009).   

                          
Resultado 2.1 

2.1.1 Número de novas empresas a 
optar por adquirir produtos de floresta 
e agroflorestais de produtores 
localizados no Estado do Acre. 

 

Number of new enterprises choosing 
to procure forest and agroforestry 
commodities from producers located 
in the State of Acre; 

N/A 

Ano 3 – 5 

 

Year 3 to 5 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa.  

Pressupostos: A principal 
hipótese é que as condições 
agroecológicas do Estado do 
Acre são adequadas para a 
produção de produtos 
agroflorestais. Esta suposição 
baseia-se no Zoneamento 
Ecológico-Econômico, para 
mais detalhes consulte a 
publicação ZEE. 

Observação: Ao decidir a partir 
do qual local para produtos 
agroflorestais adquirem, a 
empresa considera: (1) 
adequação agro-ecológico da 
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região considerada; (2) os 
custos de transação associados 
com a região considerada, e (3) 
localização de armazéns e 
instalações de processamento. 
Este componente irá reduzir os 
custos de transação associados 
à organização do transporte, 
dos produtores - escala de 
abastecimento e outros 
serviços públicos oferecidos 
aos pequenos produtores e 
empresas. 

 

Monitoring system of the 
program.  

Assumptions: The main 
assumption is that the agro-
ecological conditions of the 
State of Acre are suitable for 
the production of agroforestry 
commodities. This assumption 
is based on the Ecological and 
Economic Zoning, for more 
details check the ZEE 
publication; 

Observations: In deciding from 
which location to procure 
agroforestry commodities, the 
firm considers: (1) agro-
ecological suitability of the 
region considered; (2) 
transaction costs associated 
with the region considered; 
and (3) location of warehouses 

    378 

 

pcdocs://IDBDOCS/36451993/1


 

 

and processing facilities. This 
component will reduce 
transaction costs associated 
with transportation, 
organization of producers – 
scale of supply and other 
public services offered to 
smallholders and firms. 

Resultado 2.2 

2.2.1 Número de novos pequenos 
agricultores e comunidades 
tradicionais que entram (aderem as) 
em cadeias de valor sustentáveis 
agroflorestais. 

 

Number of new smallholders and 
traditional communities entering into 
sustainable agroforestry value chains. 

N/A 
Ano 2 – 5 

Year 2 to 5 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa (número de planos 
de negócios contratados). 

Pressupostos: O investimento 
inicial em terra não-ativos 
(áreas) necessários para 
participar nas cadeias de valor 
sustentáveis está deixando os 
pequenos agricultores e 
comunidades tradicionais 
pobres. 

Observação: Hernandez and 
Reardon (2012) and Carletto et 
al. (2010) apresenta evidências 
empíricas sobre os 
determinantes e impactos da 
participação dos agricultores 
nas cadeias de valor. 

 

Monitoring system of the 
program (# of business plans 
contracted).  

Assumptions: The upfront 
investment in no-land assets 
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required to participate in 
sustainable value chains is 
leaving poor smallholders and 
traditional communities 
behind. 

Observations: Hernandez and 
Reardon (2012) and Carletto et 
al. (2010) present empirical 
evidence about the 
determinants and impacts of 
farmer participation in modern 
value chains. 

Resultado 2.3 

2.3.1. Número de contratos assinados 
entre os proprietários de médio e 
grande porte no FIP. 

Number of contracts between 
medium, large landholders and the 
private equity fund (Fundo de 
Investimento em Participações – FIP) 
signed 

N/A 
Ano 3 – 5 

Year 3 to 5 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Pressupostos: (1) A 
estruturação do FIP com 
capacidade de oferecer 
contratos de arrendamento de 
terras de agricultores de médio 
e grande porte. 

Observação: O formato 
comumente do FIP usado no 
Brasil para angariar fundos 
economicamente viáveis para 
indústria de Florestas 
Plantadas. Existe uma 
literatura sobre as vantagens 
comparativas de Fundos de 
Ações Privado para projetos 
florestais para Investidores 
Institucionais, como fundos de 
pensão. 
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Monitoring system of the 
program; 

Assumption: (1) The 
established Private Equity 
Fund are able to offer 
competitive land-leasing 
contracts to the medium and 
large farmers; (2) Land titles in 
the area of intervention are 
clearly defined; 

Observation. This type of 
Private Equity Fund is 
commonly used in Brazil to 
raised funds for economically 
viable industrial forest 
plantations. There is a 
literature on the comparative 
advantages of Private Equity 
Funds for forestry projects to 
Institutional Investors, such as 
pension funds. 

Resultado 3.1 

3.1.4 Hectares de florestas 
estaduais gerenciados por SEDENS de 
acordo com os planos aprovados 
florestais sustentáveis (Planos de 
Manejo Florestal Sustentável-PMFS?) 
de gestão e contratos de concessões 
florestais. 

 

Hectares of state forests managed by 
SEDENS according to the approved 
sustainable forestry management 
plans and forest concessions contracts 

N/A 

Ano 3 – 5 

 

Year 3 to 5 

Meios de verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa; e (ii) Relatórios de 
sistemas de informação e 
gestão integrada do SEIAM. 

Pressupostos: Em 
conformidade com a Lei 
Estadual nº 1426/01 e Lei 
Federal nº 11284/2006, a 
execução das Florestas 
Estaduais "Planos de Manejo", 
respectivos planos de gestão 
florestal sustentável e 
contratos resultantes de 
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concessões são as principais 
ferramentas disponíveis para o 
Governo para assegurar 
sustentabilidade ambiental e 
financeira do manejo florestal 
sustentável sob concessão. 

Observação: Concessões 
florestais fornecem receitas 
aos Governos. Mas o registro 
não autorizado de colheita - a 
colheita com mais volume do 
que acordado no contrato - 
dentro das concessões 
florestais gera custos 
ambientais e sociais. A 
capacidade para fazer cumprir 
a execução adequada dos 
planos de gestão e contratos 
de concessões reduz o risco de 
exploração ilegal de madeira, 
as perdas de receitas, e os 
impactos ambientais. 

 

 

(i) Monitoring system of the 
program; and (ii) Reports from 
information and management 
systems integrated to SEIAM; 

 

Assumptions: In compliance 
with State Law # 1426/01 and 
Federal Law # 11284/2006, the 
execution of the State Forests 
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“Management Plans”, 
respective sustainable forestry 
management plans, and 
resulting concessions 
contracts are the main tools 
available to the Government to 
ensure environmental and 
financial sustainability of 
sustainable forestry under 
concession; 

 

Observations: Forest 
concessions provide the 
Governments with revenue, 
but unauthorized logging 
harvesting – harvesting more 
volume than agreed upon in 
the contract – within the forest 
concessions generates 
environmental and social 
costs. Capacity to enforce 
proper execution of the 
management plans and 
concessions contracts reduces 
the risk of illegal logging, 
revenue losses, and 
environmental impacts. 

3.1.3 Tempo de processamento 
médio de emissão de cada licença 
ambiental / licença emitidas pelo IMAC 
(dias); 

 

N/A 
Ano 2 

Year 2 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa: SEIAM- IMAC 
informar sobre o 
monitoramento do tempo 
necessário para aprovar as 
licenças ambientais. 
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Average processing time to issue each 
environment permit/license by IMAC 
(days). 

 

 

Pressupostos: Simplificar a 
legislação e regulamentação 
para minimizar os custos 
regulatórios para as indústrias 
e proporcionar segurança 
investimento é a chave para 
aumentar a competitividade 
do sector florestal no Estado 
do Acre. 

 

Observação: Em conformidade 
com: Lei Estadual n º 
2156/2009 o processo de 
licenciamento inteiro para 
qualquer atividade apuradas 
para a implementação deve 
ser inferior a 120 dias ou 180 
dias (com EIA completo). Linha 
de base com base nos dados de 
2010. 

 

Monitoring system of the 
program: SEIAM- IMAC report 
on tracking the time taken to 
approve the environmental 
licenses; 

Assumptions: Streamline 
legislation and regulation to 
minimize regulatory costs for 
industries and provide 
investment certainty is a key to 
increase the competitiveness 
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of the forestry sector in the 
State of Acre; 

 

Observations: In compliance 
with: State Law # 2156/2009 
the entire licensing process for 
any activity cleared for 
implementation shall be less 
than 120 days or 180 days 
(with full EIA). Baseline based 
on 2010 data. 

3.1.4 ITERACRE com capacidade de 
regularização fundiária para a criação 
de Floresta. (ha / ano) 

 

ITERACRE’s capacity to regularize open 
access forest land (ha/year) 

N/A 

Ano 2 

 

Year 2 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Pressupostos: Direitos de 
propriedade inseguros leva a 
"uma rixa para os direitos de 
propriedade", com efeitos 
colaterais negativos 
associados com a atividade 
madeireira ilegal e 
desmatamento. 

 

Observações: No Estado do 
Acre há 6 milhões de hectares 
de terras públicas não 
reclamados. Se o Governo 
quer controlar o acesso a estas 
terras públicas, as instituições 
de governo responsáveis dos 
direitos à terra públicas tem de 
regularizar direitos de 
propriedade em um ritmo 
acelerado. Regularização de 
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terras florestais públicas, não 
reclamados terras públicas, 
está em conformidade com: 
Lei Federal nº 9636/1998; 
Decreto Federal nº 3725/2001; 
Leis Estadual nºs: 1373/2001; 
1382/2001 e 1904/2007. 

Monitoring system of the 
program. 

Assumptions: Insecure 
property rights leads to “a race 
for property rights” with 
negative side-effects 
associated with illegal logging 
and deforestation; 

 

Observations: In the State of 
Acre there is 6 million hectares 
of unclaimed public lands. If 
the Government wants to 
control access to these public 
lands, the Government 
institutions in charge of public 
land rights needs to regularize 
property rights in a fast pace. 
Regularization of public forest 
lands, unclaimed public lands, 
is in compliance with: Federal 
Law # 9636/1998; Federal 
Decree # 3725/2001; State 
Laws #: 1373/2001; 
1382/2001; and 1904/2007. 

Resultado 3.2 
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3.2.3 Tipos de problemas de 
licenciamento de escritórios 
descentralizados. 

 

# types of licensing issues by 
decentralized offices  

N/A 

Ano 1, 3 

 

Year 1, 3 

Meios de Verificação: Portaria 
do IMAC emitida. Relatórios 
SEIAM 

Observação: Conforme Lei 
Estadual 2.156/2009 

IMAC ruling (Portaria) issued; 
SEIAM reports;  

Observation: According to 
State Law 2156/2009 

3.2.4 Número de propriedades 
rurais por ano no processo de 
recebimento de autorização ambiental 
de acordo com o Código Florestal. 

 

Number of  rural properties per year in 
process of receiving environmental 
clearance according to Forest Code  

N/A 
Anual 

Annual 

Meios de Verificação: 
Relatórios IMAC/SEIAM 

Observação: Resolução 
CEMACT nº 005/2009 
regulamenta que as 
propriedades rurais recebem 
um certificado em 
conformidade com o Código 
Florestal, onde este estabelece 
limites para a conversão de 
florestas dentro da 
propriedade rural. Linha de 
Base reflete os dados 
cumulativos para o período 
2007-2010 

 

IMAC/ SEIAM reports  

Observation: Resolution 
CEMACT 005/2009 regulated 
environmental clearance, in 
which rural properties receives 
a certificate that is complies 
with the Forest Code, which 
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establishes limits to the 
conversion of forests inside the 
rural property;. Baseline 
reflects cumulative data for 
2007-2010. 

Resultado 3.3 

3.3.1 Número de instituições 
governamentais capazes de monitorar 
e reportar o desempenho contra 
metas de desempenho previamente 
acordados. 

 

Number of government institutions 
able to monitor and report 
performance against previously 
agreed performance targets 

N/A 

Ano 2 

 

Year 2 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa  

Observation: As organizações 
governamentais são: SEDENS 
IMAC, ITERACRE, e SEAPROF. 
Os relatórios de desempenho 
incluem a medição da 
capacidade de planejamento; 
metas, resultados 
operacionais, as metas, o 
compartilhamento de 
informações e avaliação dos 
resultados. 

 

Monitoring system of the 
program 

The government organizations 
are: SEDENS, IMAC, ITERACRE, 
and SEAPROF. Performance 
reports include measurement 
of planning capacity; goals, 
operational outputs, targets, 
information sharing and 
evaluation of results. 

Indicadores de Produtos – Componente 1 
Resultado 1.1 

1.1.1 Conjuntos de normas para as 
concessões florestais para garantir 

N/A 
Ano 1 Meios de Verificação: 

Atualização da Lei Florestal do 
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acesso seguro aos recursos florestais 
promulgados. 

 

Sets of Regulations for the Forest 
Concessions to guarantee reliable 
access to forest resources enacted. 

Year 1 Estado e suas 
regulamentações publicadas 
no DOE. 

 

Updating the State Forest Law 
and its associated regulations 
published in the DOE; 

1.1.2 Número de processos 
licitatórios para concessões florestais. 

 

Number of packages of tender 
documentation for  forest concessions. 

N/A 
Anual 

Annual 

Meios de Verificação: 
“Anúncio das áreas de 
concessão florestal" (Edital) e 
"Convite para Manifestação de 
Interesse publicado no D.O.E”; 

Observação: Em conformidade 
com a Lei Federal 
11.284/2006; 

 

“Advertisement of the Forest 
Concession Areas” and 
“Invitation for Expression of 
Interest” published in the DOE; 

Observations:  In compliance 
with the Federal Law 
11.284/2006; 

1.1.4 Número de sistema de gestão 
para supervisionar, monitorar e 
auditar as concessões florestais; 

 

Number of management system to 
supervise, monitor, and audit the 
forest concessions. 

N/A 
Anual 

Annual 

Meios de Verificação: Manual 
Operativo do Sistema 
Aprovado.  

 

Operating Manual of the 
System approved; 

Resultado 1.2 
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1.2.1 Hectares de áreas públicas para 
Florestas Estaduais com regularização 
fundiária 

Hectares of public land for “State 
Forests” with tenure cleared 

N/A 
Anual 

Annual 

Meios de Verificação: Leis que 
criam as novas "Florestas 
Estaduais", publicadas no 
D.O.E. 

Observação: A regularização 
fundiária = área devidamente 
demarcada, de acordo com as 
legislações florestais 
brasileiras vigentes; 

Laws creating the new “State 
Forests” published in the DOE; 

Observation: Land tenure 
cleared = land rights clearly 
established, according the 
Brazilian Land and Public 
Forest Laws; 

1.2.3 Número de planos de manejo 
aprovados para as florestas estaduais. 

 

Number of management plans 
approved for state forests 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Portaria 
que aprova os Planos de 
Gestão das Florestas Estaduais, 
devidamente publicada no 
D.O.E. 

Observação: As Florestas 
Estaduais são parte do Sistema 
Brasileiro de Áreas Protegidas. 
Portanto, ele deve cumprir 
com a Lei n º 9.985/2000. 

 “Ruling” approving the 
Management Plans of the 
State Forests published in the 
DOE; 

Observation: State Forests are 
part of the system of the 
Brazilian System of Protected 

    390 

 



 

 

Areas. Therefore, it should 
comply with Law No. 
9.985/2000; 

1.2.3 Hectares de florestas estaduais 
em processo de concessões. 

 

Hectares of state forests under process 
of  concessions N/A 

Anual 

Annual 

Meios de Verificação: 
“Anúncio das áreas de 
concessão florestal" (Edital) e 
"Convite para Manifestação de 
Interesse publicado no D.O.E.; 

 

Advertisement of the Forest 
Concession Areas” and 
“Invitation for Expression of 
Interest” published in the DOE; 

Resultado 1.3 
1.3.1 Número de organizações 
reforçadas/criadas de pequenos 
agricultores e comunidades 
tradicionais. 

 

Number of producers organizations 
strengthened/created for smallholders 
and traditional communities. 

N/A 
Anual  

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. Especificamente, 
um relatório com: 
contabilidade (1) para os 
contratos assinados de 
assistência técnica, (2) 
relatórios técnicos das 
empresas contratadas; (3) as 
avaliações das organizações de 
produtores beneficiadas em 
relação aos serviços de 
capacitações recebidos. 

Monitoring system of the 
program. Specifically, a report 
with: (1) accounting for the 
signed contracts of technical 
assistance; (2) technical 
reports of the hired firms; (3) 
assessments of the 
beneficiaries producers 
organizations regarding 

1.3.2 Número de produtores que 
recebem assistência técnica a respeito 
de manejo florestal sustentável, 
mercados para produtos florestais, e 
negociação de contratos. 

 

Number of producers receiving 
technical assistance regarding 
sustainable forestry, markets for forest 
products, and  contract negotiation. 

N/A 

Anual 

 

Annual 
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capacity building services 
received; 

1.3.4. Número de planos de negócios 
(Planos de Gestão) apresentados pelas 
organizações de produtores aprovados 
para acessar os mercados de produtos 
florestais sustentáveis. 

 

Number of business plans submitted 
by producers organizations approved 
to access markets for sustainable 
forest products. 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. Especificamente, 
um relatório com: (1) 
“Chamada Pública” com a 
proposta publicada no D.O.E.; 
(2) assinatura dos contratos 
entre a Organização de 
produtores e UCP; (3) auditoria 
técnica e financeira. 

Monitoring system of the 
program. Specifically, a report 
with: (1) call for proposal 
published in the DOE; (2) 
signed contracts between 
Producers Organization and 
UCP; (3) technical and financial 
auditing; 

Resultado 1.4 
1.4.1 Km de estradas secundárias 
(ramais) recuperadas para reduzir 
custos de transporte; 

 

Km of secondary roads rehabilitated to 
reduce transportation costs. 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

 

Monitoring system of the 
program. 

1.4.3 Km de abertura e manutenção 
de ramais para apoio à produção 
florestal sustentável comunidade; 

 

Km of resource roads to support 
sustainable community forest 
production. 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

 

Monitoring system of the 
program. 

Resultado 1.5 
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1.5.1 Número de prestadores de 
serviços e profissionais treinados e 
avaliados. 

 

Number of service providers and 
professionals trained and evaluated. 

N/A 
Anual 

Annual 

Meios de Verificação: Os 
relatórios de 
acompanhamento (Relatório 
Semestral de Progresso) da 
UCP, incluindo contratos 
assinados dos provedores de 
formação de nível técnico, e 
relatório técnico com: (i) 
trabalho do curso, (ii) 
internações (perfis de classe), 
e (iii) acompanhamento e 
avaliação. 

Monitoring reports form UCP, 
including signed contracts 
from provider of technical level 
training; and technical report 
with: (i) course work; (ii) 
admissions (class profiles); and 
(iii)  attendance and evaluation 

Resultado1.6 
1.6.1 Número de beneficiários de 
pequenos agricultores e comunidades 
tradicionais treinados. 

 

Number of communities of 
smallholders and traditional trained. 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Os 
relatórios de 
acompanhamento (Relatório 
Semestral de Progresso) da 
UCP, incluindo contratos 
assinados do provedor de 
formação de nível técnico, e 
relatório técnico com: (i) 
trabalho do curso, (ii) 
internações (perfis de classe), 
e (iii) atendimento e 
evaluationber de comunidades 
de pequenos agricultores e 
tradicionais treinado 

Monitoring reports form UCP, 
including signed contracts 
from provider of technical level 
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training; and technical report 
with: (i) course work; (ii) 
admissions (class profiles); and 
(iii)  attendance and evaluation 

Indicadores de Produtos – Componente 2 
Resultado 2.1 
2.1.1 A estratégia de marketing e 
campanhas de curta duração para 
gerar oportunidades para as cadeias 
de valor agroflorestais no setor 
florestal. 

 

Marketing strategy and short 
campaigns to generate leads and 
opportunities for forestry and 
agroforestry value chains. 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Monitoring system of the 
program; 

2.1.2 Prospecção de Planos de 
Negócios. 

Studies and Prospective Business 
Plans. 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Monitoring system of the 
program; 

 2.1.3 Participação em eventos 
importantes relacionados com as 
cadeias de valor florestais e 
agroflorestais em mercados 
potenciais. 

 

Participation in major events related 
the agroforestry and forestry value 
chains in key markets. 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Monitoring system of the 
program; 

Resultado 2.2 
2.2.1 Estudos para identificar os 
gargalos para simplificar a legislação e 
regulamentação para minimizar os N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 
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custos de regulação e garantir a 
segurança do investimento nas PPPs. 

 

Studies to identify the bottlenecks to 
streamline legislation and regulation 
to minimize regulatory costs and 
provide investment certainty in the 
PPPs. 

Monitoring system of the 
program; 

Resultado 2.3 
2.3.1 Profissionais da Rede de ATER 
treinados e avaliados. 

 

ATER Network trainers trained, 
evaluated and “autohorized”. 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Monitoring system of the 
program; 

Resultado 2.4 
2.4.1 Número de pequenos 
agricultores e comunidades 
tradicionais que recebem assistência 
técnica e capacitação para apresentar 
e executar os planos de negócios. 

 

Number of smallholders and 
traditional communities receiving 
technical assistance and capacity 
building to submit and execute the 
business plans. 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Monitoring system of the 
program; 

Resultado 2.5 
2.5.1 Número de planos de negócios 
(propostas coletivas) para apoiar a 
participação de pequenos produtores 
nas cadeias de valor sustentáveis, 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Monitoring system of the 
program; 
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aprovados e entregues às 
organizações de produtores. 

 

Number of  business plans (collective 
proposals) to support the participation 
of smallholders in the sustainable 
value chains approved and delivered 
to the producers organizations. 
Resultado 2.6 
2.6.1 Investimentos mobilizados para 
o FIP ($MM). 

 

Investments mobilized in the Private 
Equity Fund ($MM) 

N/A 

Anual 

 

Annual 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Monitoring system of the 
program; 

Indicadores de Produtos – Componente 3 
Resultado 3.1 
3.1.1 Número de planos estratégicos 
desenvolvidos e implementados com 
objetivos institucionais, metas e 
indicadores de desempenho para 5 
agências? os órgãos SEDENS, IMAC, 
SEAPROF, ITERACRE e SEMA. 

 

Number of strategic plans developed 
and implemented with institutional 
objectives, goals, targets and 
performance indicators for 5 agencies. 

N/A 

Ano 1 – 2 

 

Year 1 - 2 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Monitoring system of the 
program; 

Resultado 3.2 

3.2.2 Número de Sistemas de 
informação projetado, implementado 
e integrado às bases de dados SEIAM. N/A 

Ano 2 – 3 

 

Year 2 - 3 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 
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Number information systems  
designed, implemented, and 
integrated databases to SEIAM. 

Monitoring system of the 
program; 

Resultado 3.3 
3.3.4 Número de unidades 
descentralizadas (UGAI) para a gestão 
ambiental e florestal entregar pelo 
menos um serviço público. 

 

Number of decentralized units (UGAI) 
for environmental and forest 
management providing at least one 
public service. 

N/A 
Ano 2 – 3 - 5 

Year 2 – 3 – 5 

Meios de Verificação: 
Documentos Oficiais de 
criação das UGAI’s; Relatório 
de Monitoramento da SEMA, 
SEDENS, ITERACRE. 

Official documents creating 
the UGAIs; Monitoring reports 
from SEMA; SEDENS; ITERACRE 

3.3.5 Número de escritórios 
regionais IMAC modernizado com 
capacidade para entregar, pelo menos, 
um tipo de serviço / licença. 

 

Number of regional offices from IMAC 
modernized and providing at least one 
type of service. 

N/A 
Ano 2 – 3 - 4 

Year 2 – 3 – 4 

Meios de Verificação: 
Relatório da UCP; Relatório da 
SEMA; IMAC.  

Reports from the UCP; SEIAM 
reports SEMA; IMAC 

3.3.6 Número de escritórios 
regionais de ATER modernizados com 
prestação de serviços de extensão 
rural; 

 

Number of ATER regional offices 
modernized and providing rural 
extension services (SEAPROF). 

N/A 
Ano 2 – 3 - 5 

Year 2 – 3 – 5 

Meios de Verificação: 
Relatório da UCP; Relatórios de 
Monitoramento da SEAPROF. 

Reports from the UCP; 
Monitoring reports SEAPROF 

Resultado 3.4 

3.4.4 Número de instituições 
governamentais com estruturas 

N/A Ano 1 Meios de Verificação: A 
aprovação oficial do regimento 
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organizacionais e regimentos internos 
revisados e aprovados approved 
(SEDENS; IMAC; ITERACRE; SEAPROF). 

 

Number of government institutions 
with organizational structures revised 
and internal regiments approved 
(SEDENS; IMAC; ITERACRE; SEAPROF) 

Year 1 interno e estatuto publicado 
no D.O.E.; 

Official approval of the internal 
by-laws published in the DOE 

3.4.5 Número de entidades 
governamentais com processos e 
procedimentos operacionais agilizados 
e normalizados. (1) (SEF, SEMA IMAC, 
SEAPROF & ITERACRE) 

 

Number of government agencies with 
rationalized and normalized 
operational processes and procedures 
(1) (SEDENS, SEMA, IMAC, SEAPROF & 
ITERACRE) 

N/A 
Ano 1 

Year 1 

Meios de Verificação: Sistema 
de Monitoramento do 
Programa. 

Observações: Incluir 
licenciamento, autorizações, 
concessões; cadastros, 
regularizações, 
processamento 
administrativo, manuais 
internos, etc. 

Monitoring system of the 
program 

Observations: Include 
licensing; permits; 
concessions; cadastres, 
regularizations; administrative 
processing, internal manuals 
etc.); 

3.4.6 % Unidades internas em 5 
instituições (SEDENS; IMAC, ITERACRE; 
SEMA; SEAPROF) modernizadas e 
equipadas para desempenhar suas 
funções (R1, R2, R3) 

 

N/A 
Ano 1- 2 

Year 1- 2 

Meios de Verificação: 
Relatórios anuais de 
monitoramento de Entidades 
governamentais, relatórios de 
acompanhamento periódicos 
das unidades UCP. 

Annual monitoring reports 
from government agencies; 
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 % internal units in 5 institutions 
(SEDENS, IMAC, ITERACRE, SEMA, 
SEAPROF) modernized and equipped 
to perform their functions (R1, R2, R3) 

Periodic monitoring reports 
from the UCP 

Resultado 3.5 

3.5.2 Lei Estadual da Florestal 
atualizada. 

Forest Law updated 

N/A 
Ano 1 

Year 1 

Meios de Verificação: Lei, 
regulamentos e normas 
publicadas no D.O.E.; 

Law, regulations and norms 
published in the DOE 

Resultado 3.6 

3.5.3 3.6.1 Número de técnicos 
(profissionais) recrutados 
(contratados) 

 

Number of technical staff recruited - 
SEDENS – IMAC - ITERACRE 

N/A 
Ano 1 – 2 - 3 

Year 1-2-3 

Meios de Verificação: 
Relatórios anuais de 
monitoramento de Entidades 
governamentais, relatórios de 
acompanhamento periódicos 
das unidades UCP. 

Annual monitoring reports 
from government agencies; 
Periodic monitoring reports 
from the UCP 

Meios de Verificação: Os 
relatórios de monitoramento 
da UCP, incluindo contratos 
assinados dos prestadores de 
serviços; e relatório técnico 
com: (i) trabalho do curso, (ii) 
internações Matrículas (perfis 
de classe); (iii) atendimento e 
avaliação e os alunos.  

Monitoring reports form UCP, 
including signed contracts 
from provider of technical level 
training; and technical report 
with: (i) course work; (ii) 

3.5.4 Número de técnicos treinados 
e desenvolvidos e avaliados. 

 

Number of technical staff developed 
and trained. 

N/A 

Anual 

 

Annual 
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admissions (class profiles); (iii)  
and attendance and students 
evaluation 

 

b. Dados e Instrumentos 

 

1.5 Os dados para o monitoramento dos indicadores de produto serão extraídos das fontes citadas 
na tabela 1-1 e dos relatórios semestrais de progresso. Os indicadores de efeitos diretos serão 
obtidos dos relatórios das avaliações de meio termo e final do Programa. 

 

c. Relatórios e Instrumentos de Monitoramento do Programa 

 

1.6 Os seguintes mecanismos e instrumentos serão utilizados para informar os resultados da 
execução do Programa e do seu monitoramento, sendo as fontes de informação para o PMR. 

 

i. Relatórios Semestrais de Progresso. Tem a finalidade de apresentar ao Banco os resultados 
alcançados na execução do POA2, do Plano de Aquisições3 (PA) e da Matriz de Resultados (MR), 
com relação ao programado. O relatório de progresso do segundo semestre de cada ano 
apresentará a síntese dos riscos identificados para o Programa4. Será apresentada, ainda, uma 

2 O Plano Operativo Anual (POA) tem como objetivo apresentar ao Banco a proposta de plano anual para a execução das ações 
estabelecidas. O POA consolida todas as atividades que serão desenvolvidas durante um determinado período de execução. O 
primeiro POA deverá alcançar o período de dezoito (18) meses, contados a partir da assinatura do Contrato de Empréstimo. A 
partir de então serão apresentados POA para cada ano-calendário (1º de janeiro a 31 de Dezembro). Este documento deverá ser 
apresentado ao Banco, ao mais tardar, até o dia 30 de Novembro do ano anterior da sua vigência. 

3 O Plano de Aquisições (PA) é elaborado pela Equipe do Banco, conjuntamente com o Órgão Executor, e indica os tipos de 
aquisição, método de contratação e o valor estimado e se será necessário um processo de pré-qualificação. Os procedimentos 
aplicados pelo Banco na revisão das aquisições integram os acordos e requisitos fiduciários. O PA deve ser apresentado junto 
com o POA, para análise e aprovação pelo BID, e atualizado anualmente ou quando necessário, durante todo o período de 
execução do Projeto. 

4 Os relatórios incluirão: (i) a descrição das atividades realizadas, (ii) os cronogramas atualizados de execução física e de 
desembolsos, (iii) grau de cumprimento dos indicadores de execução acordados, (iv) a programação de atividades para o semestre 
entrante, (v) o resumo da execução financeira do Programa e do fluxo de recursos previstos para o próximo semestre, (vi) a 
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consolidação das lições aprendidas, conclusões e recomendações, para a retroalimentação da 
gestão do programa. Esses relatórios deverão ser apresentados no prazo máximo de sessenta 
(60) dias após o término do semestre correspondente. Com base nesses relatórios, serão 
realizadas reuniões de avaliação conjunta entre o órgão executor (SEPLAN) e o Banco, dentro 
dos 60 dias seguintes à sua apresentação. 

 

ii. Estados Financeiros Auditados (EFAs), que o Órgão Executor (OE), apresentará ao Banco, dentro 
do prazo de cento e vinte (120) dias após a data de fechamento do exercício financeiro e 
durante o prazo estabelecido para desembolso do financiamento, devidamente auditados por 
uma firma de auditoria independente aceita pelo Banco. O último desses relatórios será 
apresentado dentro dos cento e vinte (120) dias seguintes à data estabelecida para o último 
desembolso do financiamento.  

 

 

iii. Relatórios Semestrais de Revisão Ex- post de aquisições e desembolsos. A revisão ex- post das 
aquisições consiste na verificação in situ de uma amostra de processos de contratação para 
determinar se o Órgão Executor cumpriu com as políticas de aquisições estabelecidas pelo 
Banco. Igualmente, a revisão de desembolsos consiste na verificação in situ de uma amostra de 
documentos originais comprovantes de pagamentos ou despesas realizadas pelo Programa. A 
periodicidade dessas revisões varia em função da complexidade e do risco da operação. 

 

iv. Relatório de Revisão da Operação (LRR). A ser elaborado pela Equipe de Projeto aos dezoito (18) 
meses após ser iniciada a execução do programa, em base nos relatórios semestrais de 
progresso, MR e outros documentos. Será realizada uma missão de meio termo do Programa, 
para identificar problemas e ajustar os instrumentos de apoio à execução, caso necessário. 

 

v. Relatório de Conclusão do Projeto (ITP o PCR). Será elaborado pelo Banco no prazo dos noventa 
(90) dias posteriores ao último desembolso e com base nos relatórios semestrais, MR, EFA, 
estudos, avaliações do programa, entre outros documentos e instrumentos. 

identificação de possíveis riscos que poderiam afetar a execução do programa, e (vii) o relatório relativo ao fechamento do ano, 
incluindo o POA e o Plano de Aquisições atualizado. 
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d. Coordenação, plano de trabalho e orçamento para o monitoramento. 

 

1.7 A UCP será a responsável de monitorar o desempenho e o progresso da implantação dos 
componentes e subcomponentes do Programa, com apoio técnico de uma firma gerenciadora e 
dos órgãos estaduais subexecutores. Este monitoramento será realizado com base na Matriz de 
Resultado (MR, Anexo I do POD) e nos seguintes instrumentos: 

 

i. Plano de Execução Plurianual (PEP) e os Planos Operativos Anuais (POAs). O PEP apresenta a 
relação das aquisições e contratações que deverão ser realizadas durante o prazo de execução 
do Programa, especificando os valores (custos) e as datas previstas para serem elaborados os 
produtos definidos e executadas as atividades. Com o objetivo de assegurar uma adequada 
programação operacional, o Órgão Executor, com o apoio e usando formatos estabelecidos pelo 
Banco, elaborará um PEP para a execução plurianual, no qual visará demonstrar como o 
Programa deverá alcançar os objetivos e as metas definidas na MR.  

 

Será elaborado um POA para os primeiros dezoito (18) meses de execução, tendo detalhado 
nele as atividades a realizar em cada componente para assim obter os objetivos e metas 
estabelecidas para o primeiro ano de execução. Um POA inicial forma parte deste POD. A partir 
do Ano 1, os POAs seguintes deverão incluir: 

 

 Planejamento das atividades a realizar se para cada componente do programa em 
relação aos resultados previstos, seu cronograma de execução e custos estimados; 

 Objetivos e metas programadas para o período incluindo os indicadores; 
 Necessidades de financiamento para o período, por fontes de financiamento, 

identificando os atos mais importantes para alcançar os objetivos perseguidos. 

 

ii. Plano de Aquisições (PA). A equipe do Banco e o Órgão Executor elaborarão uma proposta de 
orçamento detalhado e seu PA inicial para os primeiros dezoito (18) meses de execução e 
completo para todo o Programa, contendo: 
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 Obras, serviços, consultorias e diferentes a consultoria. 
 Os métodos propostos para as contratações e aquisições. 
 Procedimentos aplicados pelo Banco para a supervisão dos processos de aquisições (ex- 

post ou ex-ante).  

 

iii. Relatório de Monitoramento do Progresso (PMR). Esse relatório contém as informações 
quantitativas e qualitativas do desempenho do Programa, quanto aos produtos entregues, 
resultados alcançados e os impactos da execução dos componentes. Integram o PMR a MR, o 
orçamento, a tabela de custos e as projeções de desembolso definidas durante a fase de 
preparação do Programa. Isso permite à Equipe de Projeto do Banco monitorar o progresso da 
execução dos Produtos e Resultados definidos durante o desenho do Programa. Os relatórios 
terão base semestral (setembro e março), durante todo o período de execução. 

 

iv. Por parte do Banco a Supervisão Técnica da Execução do programa estará a cargo da Divisão 
INE/RND com o apoio da Oficina de Aquisições para Operações (PDP) e da Representação do 
Banco em Brasília. Além disso, a execução do Programa continuará contando com o apoio da 
equipe responsável pelo seu desenho inicial e preparação. Anualmente, será realizada uma 
reunião de monitoramento, conjuntamente entre o órgão executor e o Banco, onde serão 
discutidos os seguintes pontos: 

 

 Avanço das atividades identificadas no POA; 
 Medição dos indicadores estabelecidos na MR para cada componente nesse período; 
 POA para o ano seguinte e o PA para os próximos 12 meses. 

 

1.8 Na tabela a seguir estão apresentados os responsáveis, as atribuições e os períodos de 
monitoramento e avaliação da execução do Programa. 

Responsável Atribuições Periodicidade 

Nível Estratégico: Discutir a aprovar o Plano de Execução Plurianual (PEP), os Planos 

Operativos (POA) e os Planos de Aquisições (PA) para 

encaminhamento aos órgãos estaduais e ao BID. 

Variável 
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Responsável Atribuições Periodicidade 

Órgão Executor 

(SEPLAN) e 

Conselho 

Consultivo do 

Programa, com 

apoio da UCP. 

Discutir e aprovar a inclusão dos valores do Programa (financiamento 

e contrapartida) no PPA e na LOA. 

Anual 

Avaliar o andamento do PEP, do POA e do PA, propor ações corretivas 

e revisões, quando for o caso, e aprovar os Relatórios de Progresso 

(semestrais) a serem encaminhados ao BID. 

 

Semestral 

Discutir e aprovar as informações para a elaboração do LRR e do PCR, 

a serem encaminhados ao BID. 

18 meses e ao 

término do 

Projeto 

Nível 

Operacional: 

Unidade de 

Coordenação do 

Projeto e Órgãos 

Subexecutores 

Elaborar os Planos Operativos (POA) e os Planos de Aquisições (PA) 

para encaminhamento ao BID. 

Anual ou 

quando 

necessário. 

Acompanhar e avaliar os indicadores da Matriz de Resultados do 

Programa. 

Contínua 

Monitorar os riscos do Programa e, quando for o caso, participar de 

sua atualização. 

Semestral e 

Eventual 

Disponibilizar para o BID todos os registros administrativos, diplomas 

legais, estatísticas e demais dados necessários ao processo de 

monitoramento e avaliação do Programa. 

 

Contínua 

Nível 

Operacional: 

Unidade de 

Coordenação do 

Projeto / 

Gerência de 

Implantar e manter atualizadas as bases de dados do Programa, no 

que se refere aos indicadores de resultado e de impacto, e aos 

indicadores de execução físico-financeira. 

 

Contínua 

Articular-se com os órgãos do governo responsáveis pelos 

projetos/atividades e demais entidades envolvidas, objetivando a 

coleta e o tratamento das informações sobre o andamento das ações 

do Programa. 

 

Contínua 
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Responsável Atribuições Periodicidade 

Monitoramento 

e Avaliação 

Registrar os dados e manter atualizado o Sistema de Gerenciamento 

do Programa, além de fazer o acompanhamento de desvios, atrasos e 

fatores externos que afetem a execução do Programa, propondo 

medidas corretivas. 

 

Contínua 

Elaborar os Relatórios Semestrais de Progresso  Contínua 

Monitorar a implantação das recomendações provenientes de cada 

um dos instrumentos de avaliação. 

Contínua 

Apoiar as reuniões internas de acompanhamento e avaliação do 

Programa e apoiar as missões de acompanhamento e avaliação do 

BID. 

Eventuais 

Participar de eventos para o aprendizado institucional e a 

disseminação dos resultados de todas as avaliações, promovidos pelo 

PDSA II. 

Eventuais 

Compilar as informações do programa e promover a internalização 

das lições aprendidas, disseminando os resultados obtidos e as 

melhores práticas. 

Contínua 

 

1.9 O orçamento previsto para cada uma das atividades principais e suas fontes de financiamento 
encontram-se no orçamento detalhado anexo do POD. 

1.10  

Atividades Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano  4 Ano 5 
Responsá

vel 
Custo 
(US$) 

FF 

Implantação e 
alimentação do 
Sistema de 
Monitoramento e 
Avaliação do 
Programa. 

                    
UCP/SEPL

AN 

100,00
0 

 

 

AL 

Desenvolvimento 
de ações de 

                    
UCP/SEPL

AN 
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III. Evaluation 

O objetivo desta seção é detalhar a metodologia de avaliação e implementação da avaliação. 

 

The purpose of this section is to detail the evaluation methodology and the implementation of the 

evaluation.  

a. Avaliação Principal Main Evaluation Question(s) 

3.1 Como mencionado anteriormente, o objetivo geral do programa é aumentar a contribuição da 

silvicultura e sector agro-florestal para o crescimento económico ea redução da pobreza. Para 

atingir este objetivo, o programa vai funcionar em três abordagens complementares: (i) o 

programa irá atender aos requisitos básicos para transformar Florestas do Estado em uma fonte 

confiável de recursos florestais para a indústria florestal em crescimento; (ii) o programa irá 

abordar os principais gargalos dos produtores quanto a inserção dos mesmos  as cadeias de 

valor competitivas e sustentáveis, e (iii) o programa vai melhorar o clima de investimento do 

setor florestal, abordando problemas relacionados com a posse da terra, infraestrutura básica, 

e da prestação de serviços públicos de alta qualidade para o setor . Dadas as intervenções, duas 

avaliações serão feitas no programa. A primeira avaliação vai medir os impactos das 

intervenções para transformar as Florestas Estaduais em uma fonte confiável de recursos para 

a indústria florestal. A segunda avaliação vai medir os impactos das intervenções de vincular os 

monitoramento e 
assistência técnica. 

 

100,00
0 

 

 

 

57,000 

Elaboração de 
relatórios 
semestrais de 
monitoramento. 

                    
UCP/SEPL

AN 

Total  
257,00

0 
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pequenos agricultores e comunidades tradicionais para as cadeias de valor competitivas e 

sustentáveis. 

As mentioned previously, the overall goal of the program is to increase the contribution of the 

forestry and agroforestry sector to economic growth and poverty reduction. In order to achieve 

this goal, the program will work in three complementary approaches: (i) the program will attend 

to the basic requirements to turn State Forests into a reliable source of forest resources to the 

growing forest industry; (ii) the program will address the main bottlenecks producers face when 

linking to competitive and sustainable value chains; and (iii) the program will improve the forest 

sector investment climate by addressing problems related to land tenure, basic infrastructure, 

and the delivery of high quality public services to the sector. Given the interventions, two 

evaluations will be done in the program. The first evaluation will measure the impacts of the 

interventions to turn the State Forests into a reliable source of resources to the forest industry. 

The second evaluation will measure the impacts of the interventions to link smallholders and 

traditional communities to competitive and sustainable value chains. 

3.2 Para organizar a apresentação da avaliação do programa, apresentamos as duas abordagens. 

To organize the presentation of the evaluation of the program, we present the both approaches. 

3.3 Componente 1. Gestão Sustentável de Florestas Públicas e Comunitárias. Para apoiar o 

desenvolvimento do setor florestal, esse componente irá financiar a expansão, consolidação e 

viabilização das Florestas Estaduais prontas para produção. Em específico, vai financiar: (i) 

regularização fundiária das Florestas Estaduais, (ii) a consolidação das Florestas Estaduais já 

estabelecidas; (iii) desenvolvimento do sistema de concessão Estadual de Florestas, e (iv) 

Aumentar a participação dos pequenos agricultores e comunidades tradicionais nas cadeias de 

valor sustentáveis agroflorestais a investigação aplicada e desenvolvimento para aumentar da 

silvicultura e da produtividade agro-florestal. No geral, o programa viabilizará cerca de 705.000 

hectares de florestas estaduais aptas para a produção florestal. 

Component 1: Sustainable Management of Public Forests. To support the forestry sector 

development, this component will finance the expansion, consolidation and getting the State 

Forests ready for production. In specific, it will finance: (i) land tenure regularization of the State 
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Forests; (ii) consolidation of the already established State Forests; (iii) development of the State 

Forest concession system; and (iv) applied research and development to increase the forestry 

and agroforestry productivity. Overall, the program will help nearly 705,000 hectares of State 

Forests to enter into production. 

3.4 Sobre o setor florestal quase não há estudos empíricos realizados para avaliar os impactos das 

concessões florestais no crescimento econômico. Os estudos disponíveis estão preocupados 

com os impactos da criação de florestas públicas na redução do desmatamento e das avaliações 

do projeto de royalties e sistemas de concessão. Parte das razões para a falta de estudos 

empíricos sobre as concessões florestais é a impossibilidade de lançar um programa de 

concessão de floresta para um grupo de tratamento aleatoriamente "escolhido", excluindo os 

benefícios do programa para um grupo controle. Além disso, o principal objectivo de 

intervenção como o proposto aqui é fomentar os vínculos econômicos entre os diferentes 

segmentos da indústria florestal. Assim, mesmo que fosse possível criar um tratamento e grupo 

de controle, ligações de mercado tornariam impossível para evitar a contaminação do grupo de 

controlo. Este caso é muito semelhante à avaliação de impactos do turismo, em certa medida 

muito semelhante ao setor de turismo (Taylor, 2011). 

The forestry sector has nearly no empirical studies done to evaluate the impacts of forest 

concessions on economic growth. The studies available are concerned with the impacts of the 

creation of public forest on reduction of deforestation and assessments of the design of 

royalties and concession systems. Part of the reasons for the lack of empirical studies about 

forest concessions is the impossibility of rolling out a forest concession program for a randomly 

“chosen” treatment group while excluding the program benefits for a control group. Also, the 

main aim of intervention like the one proposed in here is to foster economic linkages between 

the different segments of the forest industry. Thus, even if it was possible to create a treatment 

and control group, market linkages would make it impossible to avoid control group 

contamination. This case is very similar to the tourism impact evaluation to some extent very 

similar to the tourism sector (Taylor, 2011). 
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3.5 Apesar da falta de estudos empíricos, as concessões florestais eficazes como uma prática de 

negócios têm sido implementadas em quase todos os países com grandes áreas de florestas 

públicas (Gray, 1999). Esses países incluem Austrália, Canadá, Indonésia e países da Europa 

Oriental só para citar alguns casos. Em geral, as concessões florestais e concessões de recursos 

naturais em geral (renováveis e não renováveis) tendem a trabalhar quando o clima de 

investimento (posse da terra, infraestrutura básica, e outros serviços públicos) é bem provida. 

In spite of the lack of empirical studies, effective forest concessions as a business practice have 

been implemented in nearly all countries with large areas of public forests (Gray, 1999). These 

countries include Australia, Canada, Indonesia, and Eastern Europe countries just to mention 

few cases. In general, forest concessions and concessions of natural resources in general 

(renewable and non-renewable) tend to work when the investment climate (land tenure, basic 

infrastructure, and other public services) is well provided.  

3.6 Novas evidências sugerem que a reestruturação para o rápido desenvolvimento da produção 

de alimentos tende a excluir dos pequenos agricultores, especialmente aqueles com carteiras 

de ativos pobres. Por exemplo, segundo as pesquisas examinadas, os produtores de tomate que 

operam nos mercados da Guatemala e da Nicarágua mostram que, sozinhos, seus ativos 

enquanto pequenos agricultores estão excluídos das cadeias de valor, e da governança, que são 

dominados por atacadistas especializados e supermercados. Apenas os pequenos agricultores 

com uma base de ativos adequada são capazes de participar (Barrett, 2011; e Berdegué, J.A., et 

al, 2005). 

Emerging evidence suggests that the rapidly developing restructuring in the food tends to 

exclude smallholder, especially those with poor assets portfolios. For example, research 

examining tomato growers operating in the markets of Guatemala and Nicaragua show that, 

unassisted, asset-poor smallholders are excluded from modern value chains, the governance 

which is dominated by specialized wholesalers and supermarkets. Only those smallholders with 

an adequate asset base are able to participate (Barrett, 2011; and Berdegué, J.A., et al, 2005).  
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3.7 Componente 2: Promoção das Cadeias de Valor Agroflorestais Sustentáveis. Para apoiar os 

pequenos agricultores e comunidades tradicionais para participar das cadeias de valor 

agroflorestais. Esse componente irá direcionar investimentos para projetar e implementar 

planos de negócios, subvenções econômicas, juntamente com a extensão técnica e capacitação 

dos produtores. O objetivo deste apoio é de fomentar o conjunto mínimo de bens e tecnologias 

para permitir que os pequenos agricultores e comunidades tradicionais para participar de uma 

gestão florestal sustentável e cadeias de valor agroflorestais. O programa é dirigido pela 

demanda e os produtores qualificados, devem apresentar um plano de negócios, que será 

avaliado de acordo com conjunto de critérios. Os planos de negócios aprovados serão, então, 

serão direcionados aos beneficiários do Programa. 

Component 2: Value Chains Development Grant. To support smallholders and traditional 

communities to participate in modern forestry and agroforestry value chains, this component 

will target investments to design and implement business plans, partial grants, together with 

technical extension and training of producers. The goal of this support is to overcome the 

minimum set of assets and technology to enable smallholders and traditional communities to 

participate in sustainable forestry and agroforestry value chains. The program is demand driven 

and the qualified producers should present a business plan, which will be evaluated against a 

set of criteria. The approved business plans will, then, be the beneficiaries of the program. 

3.8 Novas evidências sugerem que a reestruturação para o rápido desenvolvimento da produção 

de alimentos tende a excluir dos pequenos agricultores, especialmente aqueles com carteiras 

de ativos pobres. Por exemplo, segundo as pesquisas examinadas, os produtores de tomate que 

operam nos mercados da Guatemala e da Nicarágua mostram que, sozinhos, seus ativos 

enquanto pequenos agricultores estão excluídos das cadeias de valor, e da governança, que são 

dominados por atacadistas especializados e supermercados. Apenas os pequenos agricultores 

com uma base de ativos adequada são capazes de participar (Barrett, 2011; e Berdegué, J.A., et 

al, 2005). 

Emerging evidence suggests that the rapidly developing restructuring in the food tends to 

exclude smallholder, especially those with poor assets portfolios. For example, research 

    410 

 



 

 

examining tomato growers operating in the markets of Guatemala and Nicaragua show that, 

unassisted, asset-poor smallholders are excluded from modern value chains, the governance 

which is dominated by specialized wholesalers and supermarkets. Only those smallholders with 

an adequate asset base are able to participate (Barrett, 2011; and Berdegué, J.A., et al, 2005).  

3.9 As hipóteses de base do componente 1 são: 

The basic hypothesis of the component 1 are: 

• Qual é o impacto da implementação da concessão florestal no crescimento 

econômico (diretos, os impactos indiretos e induzidos) do Estado do Acre? 

What is the impact of the implementation of forest concession on economic 

growth (direct, indirect and induced impacts) of the State of Acre? 

• Qual é o impacto da implementação da concessão florestal sobre as famílias, 

especialmente nas famílias pobres, que vivem perto das áreas de intervenção? 

What is the impact of the implementation of forest concession on households, 

particularly on poor households, living near the intervention areas? 

3.10 As hipóteses de base do componente 2 são: 

The basic hypothesis of the component 2 are: 

Qual é o impacto do desenvolvimento da cadeia de valor no rendimento familiar 

agregado dos beneficiários das subvenções econômicas? 

What is the impact of the value chain development grant on the beneficiary 

household income? 

• Qual é o impacto da subvenção econômica na participação dos beneficiários 

nas cadeias de valor competitivas e sustentáveis?  
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What is the impact of the value chain development grant on the beneficiary 

participation on competitive and sustainable value chains? 

3.11 O benefício esperado da avaliação de impacto de ambos os componentes é significativo para o 

Banco e seus clientes. Segundo a FAO (2008) quase 60% dos recursos florestais na América 

Latina e no Caribe estão sob jurisdição pública. Uma grande parcela das florestas comerciais em 

terras públicas realiza-se através de concessões. São contratos entre o proprietário da floresta 

(tipicamente o governo) e um usuário da floresta que permitem a colheita de volumes 

específicos para uma determinada área de floresta. Para uma discussão abrangente sobre 

concessões ver Cinza (2000). A avaliação de impacto proposto é projetado para fornecer 

informações sobre a melhor forma de concepção da política de concessões florestais para 

maximizar os benefícios do desenvolvimento, minimizando os impactos ambientais negativos. 

The expected benefit of the impact evaluation of both components is significant for the Bank 

and our clients. According to FAO (2008) nearly 60% of forest resources in Latin America and 

the Caribbean are under public jurisdiction. A large share of commercial forestry in public lands 

takes places through concessions. These are contracts between a forest owner (typically the 

government) and a forest user that permit harvesting specified volumes for a specified forest 

land area. For a comprehensive discussion about concessions see Gray (2000). The proposed 

impact evaluation is designed to provide information on how to best design forest concessions 

policy to maximize the development benefits while minimizing negative environmental impacts. 

3.12 Como apontado por Barrett, C. et al (2011), a questão da participação dos pequenos 

agricultores e comunidades tradicionais nas cadeias de valor é de grande importância para os 

formuladores de políticas que buscam estimular o crescimento econômico e a redução da 

pobreza rural. A avaliação de impacto proposto é projetado para identificar os determinantes 

da inclusão ou exclusão de pequenos agricultores e comunidades tradicionais nas cadeias de 

valor agroflorestal. Além disso, a avaliação se preocupará em analisar o efeito ativo na renda 

da dos pequenos agricultores e comunidades tradicionais nas cadeias de valor, com o objetivo 

de informar a concepção da política, organização institucional, visando ter o máximo de 

benefícios de novos mercados para os pequenos agricultores e comunidades tradicionais. 
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As pointed out by Barrett, C. et al (2011), the question of smallholder and traditional 

communities participation in modern value chains is of great importance to policymakers 

seeking to stimulate rural economic growth and poverty reduction. The proposed impact 

evaluation is designed to identify the determinants of inclusion or exclusion of smallholders and 

traditional communities in the modern agroforestry and forestry value chains. In addition, it will 

look at the asset and income effect of the participation of smallholders and traditional 

communities in modern value chains, with the goal of informing the organization, policy and 

institutional design to have maximum benefits of new markets to smallholders and traditional 

communities. 

b. Conhecimento existente (avaliações anteriores, análises econômicas ex-ante) Existing 

Knowledge (previous evaluations, ex ante economic analysis) 

3.13 O artigo de Amacher (2001) e McPherson (2010) estão entre os poucos trabalhos que informam 

sobre projetos de concessões florestais. O primeiro artigo explora a forma como os governos 

adotam medidas para a geração de receitas e prestação de serviços públicos para os projetos 

de concessões florestais. Embora o segundo artigo esteja baseado em instrumentos específicos, 

como auditoria, títulos de desempenho e de royalties, visando à redução do impacto da 

exploração e as exigências de volume de colheita. O primeiro trabalho utiliza dados em painel 

de vários anos de contrato entre o Governo da Malásia e empresas madeireiras para examinar 

as relações empíricas entre as receitas do governo, condição florestal, colheita e 

comportamento para determinar o impacto dos sistemas de royalties diferentes sobre a 

distribuição da colheita entre espécies de madeira de alto e de baixo valor. A principal conclusão 

do estudo é que o projeto poderia ser usado para promover o manejo florestal sustentável, 

assim como as receitas do governo. 

The paper by Amacher (2001) and Mcpherson (2010) are among the few papers looking into 

the design of forest concessions. The first paper explores how government preferences for 

revenue generation and public goods provision affect the design of forest concessions. While 

the second paper look into specific instruments, auditing, performance bonds and royalty, to 

induce reduced impact logging and harvest volume requirements. The first paper uses panel 

data from several years of contract between the Government of Malysia and logging companies 
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to examine the empirical linkages between government revenues, forest condition, and 

harvesting behavior to determine the impact of different royalty systems on the distribution of 

harvesting between high and low value timber species. The main conclusion of the paper is that 

the design of royalty could be used to promote sustainable forestry as well government 

revenues.   

3.14 O artigo de Mcpherson (2010) utiliza o modelo de simulação microeconômica para avaliar a 

resposta de uma concessionária representante para instrumentos de royalties sob execução 

imperfeita e títulos de desempenho quando há incentivos para colher volumes de madeira 

acima do limite legal e fugir requisitos impacto reduzido no Brasil. Ele funda que a utilização de 

instrumentos de royalties tradicionais, como o ad valorem e baseado nas receitas de royalties 

pode efetivamente gerar receitas e, no caso das receitas à base de instrumentos, modifica o 

comportamento da colheita, mas somente sob circunstâncias muito limitadas. 

The paper by Mcpherson (2010) uses microeconomic simulation model to evaluate the 

response of a representative concessionaire to royalty instruments under imperfect 

enforcement and performance bonds when there are incentives to harvest timber volumes over 

the legal limit and shirk Reduced Impact Logging requirements in Brazil. He founds that the use 

of traditional royalty instruments such as the ad valorem and revenue-based royalty can 

effectively generate revenues and, in the case of revenue-based instruments, modifies harvest 

behavior, but only under very limited circumstances. 

3.15 Em geral ambos os estudos confirmam que o projeto de concessões florestais é um elemento 

importante para garantir tanto a viabilidade econômica quanto ambiental. 

Overall both studies confirm that the design of forest concessions is an important element to 

guarantee both economic and environmental feasibility.  

3.16 Reardon, T. et al (2009) e Barrett, C. et al (2011), se destacam na literatura sobre os impactos 

da participação de pequenos produtores nas cadeias de valor. A revisão liderada por Reardon 

aponta: (1) a mudança de relações de mercado local para a coordenação vertical da cadeia de 

valor através de contratos e do mercado interligado, e mudança de abastecimento local para 
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abastecimento via nacional, regional e redes globais; (2) as empresas em geral tendem a optar 

por grandes produtores, (3) quando as empresas buscam por pequenos produtores elas 

verificam aqueles que cumprem os requisitos mínimos (associação de produtores, 

equipamentos e acesso a estradas); (4), ocasionalmente, as empresas utilizam-se dos recursos, 

tais como os contratos de prestação de serviços, e (5) política de governo, especialmente 

aquelas de provisão de bens públicos, que afetam o ritmo e a natureza da inclusão dos 

produtores nas cadeias de valor. A revisão por Reardon confirma que a participação da cadeia 

de valor global tenha um efeito positivo sobre a participação dos produtores. No entanto, os 

resultados dos artigos de revisão devem ser considerados de forma cuidadosa, dado o fato de 

que estes estudos iniciais foram baseados em corte transversal, em vez de levantamentos de 

dados do painel. 

Reardon, T. et al (2009) and Barrett, C. et al (2011) surveys the literature on the impacts of 

smallholder participation on value chains. The review led by Reardon highlights: (1) the shift 

from spot market relations to vertical coordination of the value chain using contracts and 

market inter-linkages, and shift from local sourcing to sourcing via national, regional, and global 

networks; (2) companies in general tend to source from large producers; (3) when companies 

source from small producers they tend to source form those who meet the minimum 

requirements (producers association, equipments, and access to roads); (4) occasionally 

companies use resource-provision contracts; and (5) government policy, especially provision of 

public goods, affects the pace and nature of inclusion of producers in value chains. The review 

by Reardon confirms that overall value chain participation have a positive effect on producers 

participation. However, the results of the reviewed papers should be considered carefully given 

the fact that these early studies were based on cross-sectional rather than panel data surveys.  

3.17 Segundo Barrett, os estudos empíricos sobre a participação em cadeias de valor tem se 

esforçado para estabelecer a causalidade, isto é, para assegurar que os impactos estimados no 

bem-estar pode ser atribuída à participação da cadeia de valor em vez de fatores não 

observáveis. No entanto, a maioria dos estudos sugerem que as famílias participantes têm 

níveis mais elevados de bem-estar. Poucos estudos, entretanto, têm controles confiáveis para 

o padrão não-aleatório de posicionamento geográfico, de contratação formal e da seleção de 
    415 

 



 

 

fornecedores individuais em cadeias de valor específicas. Esse fato levanta sérias preocupações 

sobre a relação entre produtores de renda e participação. Os mais recentes estudos empíricos, 

no entanto, estão superando esses problemas com o uso de modelos de dados em painel, 

instrumentos credíveis para a participação em cadeias de valor e de randomização de 

intervenções para controlar adequadamente para os aspectos exógenos de mudança tanto para 

o bem-estar e a participação da cadeia de valor. 

According to Barrett, the empirical studies on participation in value chains has struggled to 

establish causality, that is, to ensure that the estimated impacts on welfare can be ascribed to 

value chain participation rather than to unobservable factors. However, most studies suggest 

that participant households have higher levels of welfare. Few studies, however, have credible 

controls for the nonrandom pattern of geographic placement of firm contracting and of firm 

selection of individual suppliers into specific value chains. This fact raises serious concerns 

about the relationship between producers income and participation. The most recent empirical 

studies, however, are overcoming these problems with the use of panel data designs, credible 

instruments for participation in value chains, and randomization of interventions to properly 

control for exogenous drivers of both welfare change and value chain participation. 

3.18 Existem poucos projetos que abordam a participação dos pequenos produtores e das 

comunidades tradicionais em sistemas agroflorestais e de silvicultura nas cadeia de valor no 

Brasil, e que incluem: 

There are few projects addressing the issue smallholders and traditional communities 

participation in agroforestry and forestry value chain in Brazil, and they include: 

3.19 O artigo de Weber, J. G., et al. (2011) avalia um programa financiado pelo Banco Mundial para 

promover microempresas de base florestal em uma floresta estadual localizada no Estado do 

Pará. O programa envolveu várias atividades que todas centradas na venda de serviços 

florestais. O programa foi dirigido pela demanda. No total, 355 famílias com cerca de 650 

participantes (beneficiários) no programa. Os autores combinaram a pesquisa com regressão 

para quantificar o efeito do programa sobre a renda familiar, a acumulação de bens e meios de 
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subsistência. O estudo conclui que o programa teve um impacto positivo e significativo sobre o 

rendimento familiar agregado e acumulação de bens. Novamente, estes estudos sofrem os 

problemas mesma causalidade identificadas por Reardon, et al T. (2009) e Barrett, C. et ai 

(2011). 

The paper by Weber, J. G., et al. (2011) evaluates a program financed by the World Bank to 

promote forest-based microenterprises in a State Forest located in the State of Pará. The 

program involved several activities that all centered on selling forest good and/or services. The 

program was demand driven. In total, 355 households out of 650 participated in the program. 

The authors combined matching with regression to quantify the effect of the program on 

household income, asset accumulation, and livelihoods.  The study concludes that the program 

had a positive and significant impact on household income and asset accumulation. Again, these 

studies suffer from the same causality problems identified by Reardon, T. et al (2009) and 

Barrett, C. et al (2011).   

 

 

 

c. Principais Indicadores de Resultado Key Outcome Indicators 

3.20 A tabela abaixo resume os principais impactos, indicadores, fórmulas e metodologia, freqüência 

de medição, e meios de verificação para cada um deles. 

The table below summarizes the main impacts, indicators, formula and methodology, frequency 

of measurement, and means of verification for each of them. 

Tabela 3 

Table 3 

Impacto chave / indicadores de resultados 

Key Impact/Results Indicators 
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Tipo de 
Indicador 

Indicator Type 

Indicador 

Indicator 

Metodologia 

Methodology 

Frequência 

Frequency 

Observação 

Observation 

Componente 1 

Component 1 

    

Impacto 1: 

Impact #1: 

Aumentar a 
contribuição do 
setor florestal 
para o 
crescimento 
econômico. 

 

Increase the 
contribution of 
the forest 
sector to 
economic 
growth; 

A diferença 
marginal no 
produto 
regional bruto a 
partir do cenário 
de referência 
(sem o 
programa) em 
comparação 
com os cenários 
alternativos 
(com o 
programa); 

 

The marginal 
difference in the 
gross regional 
product from 
the baseline 
scenario 
(without the 
program) 
compared to the 
alternative 
scenarios (with 
the program); 

Simulação 
microeconô
mica na área 
de 
intervenção 
do programa; 

 

Microecono
mic 
Simulation in 
the area of 
intervention 
of the 
program; 

Ano 1 

Ano 5 

 

Year 1; 

Year 5; 

Meios de Verificação: 
um conjunto de estudos 
(ano 1 e ano 5) para 
atualizar a Matriz Social 
(SAM), que deve ter, 
pelo menos, os seguintes 
componentes: (i) setor 
florestal, (ii) atividades, 
(iii) famílias e (iv) 
governo. 

 

Means of Verification: a 
set of surveys (year 1 
and year 5) to update 
the Social Account 
Matrix (SAM), which 
should have at least the 
following components: 
(i) forest sector; (ii) 
activities; (iii) household; 
and (iv) government.  

Componente 2 

Component 2 

    

Impacto 2: 

Impact #2: 

Melhorar o 
bem-estar das 

A diferença 
entre a renda 
familiar dos 
beneficiários e 
não 
beneficiários, 

Randomizado 
(aleatório) e 
diferenças 
em 
diferenças 

Ano 1 

Ano 3 

Ano 5 

Meios de Verificação: 
Pesquisas para o 
controle e famílias 
atendidas no ano 1, 3 e 5 
do projeto. 
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comunidades 
tradicionais e 
pequenos 
produtores 
agrícolas. 

 

Improve the 
welfare of 
traditional 
communities 
and farm 
smallholders; 

medido em 
percentagem; 

 

The difference 
between 
household 
income of 
beneficiaries 
and non-
beneficiaries, 
measured as 
percent; 

 

Pesquisas 
para o 
controle e 
famílias 
atendidos no 
ano 1 e 5 do 
projeto. 

 

 Randomized 
& 

Difference-
in-
differences; 

 

 

 

Year 1; 

Year 3; 

Year 5; 

 

Observação: No Estado 
do Acre a média da 
renda familiar rural é de 
R$ 10.755 (IBGE, 2006) 
dos quais R$ 6.000 a R$ 
7.000 são provenientes 
da agricultura e 
produção florestal; 

 

Means of Verification: 
Surveys to the control 
and treated households 
in year 1, 3 and 5 of the 
project; 

Observation: Acre 
average of rural 
household’s income is 
R$10,755 (IBGE,2006) 
from which R$6,000 to 
R$7,000 come from 
agriculture and forest 
production; 

 

d. Metodología de Avaliação Evaluation Methodology 

3.21 A metodologia de avaliação descrito abaixo considera as necessidades específicas de 

componente 1 e 2. 

The evaluation methodology described below takes into account the specific needs of 

component 1 and 2.  

3.22 Para a componente 1, a estratégia de avaliação de impacto baseia-se num método de simulação 

microeconômica ampliada. O insumo básico para uma simulação microeconômica ampliada é 

uma Matriz de Contabilidade Social (SAM). A SAM base será construída, a fim de realizar uma 

análise ex-ante e de referência do componente 1. O desenvolvimento de um SAM, construído 
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com dados recolhidos na sequência da implementação do projeto, é necessária para a avaliação 

ex post. A SAM vai incluir a seguinte informação crítica: (i) componente florestal, o que leva as 

despesas totais da indústria florestal na área do projeto e alocá-los em todas as atividades 

dentro e fora da área de intervenção; (ii) componente de atividade, que leva o receita bruta de 

cada atividade e atribui-lo para os gastos com: (a) insumos intermediários produzidos na área 

de intervenção; (b) de entrada intermediário obtido a partir de mercados fora da área de 

intervenção ("importações"); c) (fatores de produção trabalho, capital e outros, e (iv) 

componente familiar; 

For component 1, the impact evaluation strategy relies on a microeconomic-wide simulation 

method. The basic input for a microeconomic-wide simulation is a Social Accounting Matrix 

(SAM). A baseline SAM will be built in order to perform an ex-ante analysis and benchmark the 

component 1. The development of a second SAM, constructed with data gathered following the 

project’s implementation, is required for ex-post analysis. The SAM will include the following 

critical information: (i) forestry component , which takes total expenditures by the forest 

industry in the project area and allocates them across activities inside and outside of the area 

of intervention; (ii) activity component, which takes the gross revenue from each activity and 

allocates it to expenditures on:  (a) intermediate inputs produced in the area of intervention; 

(b) intermediate input obtained from markets outside the intervention area (“imports”); (c) 

factors of production: labor, capital, and others; and (iv) household component. 

3.23 Construir uma SAM é um primeiro passo para nível microeconômico simulação, porque SAMs 

contém a maior parte dos dados necessários para a construção de qualquer tipo de economia 

como um todo no modelo de simulação. Em outras palavras, a SAM é apenas um quadro de 

contabilidade. O mais simples modelo de economia de escala que pode ser construído usando 

um SAM, e os multiplicadores dele derivados fornecem uma noção do tamanho das ligações 

que o setor florestal pode estar em uma economia que satisfaz o pressuposto básico subjacente 

ao multiplicador SAM. No caso do Acre, é muito provável que a elasticidade da oferta de todos 

os bens, serviços e fatores não são perfeitamente elásticos. Neste caso, um modelo de 

equilíbrio microeconômica geral terá de ser construída para a área de intervenção. Taylor 

(2010) destaca as diferenças entre um Modelo de Equilíbrio Geral Computável (CGM) e modelos 
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SAM multiplicadores. Modelos EGC incluem aspectos mais generalistas de produção e funções 

de consumo, os preços, que podem ser determinados fora da economia que está sendo 

modelado, como os preços de equilíbrio na economia, ou como os preços domésticos 

específicos de sombra, no caso das famílias de subsistência, é mais flexível e, talvez, modelagem 

realista do comércio. Taylor (2010) ilustra os passos necessários para criar um modelo CGE. 

Building a SAM is a first step for microeconomic-wide simulation, because SAMs contain most 

of the data needed to construct any kind of economy-wide simulation model. In other words, a 

SAM is just an accounting framework.  The simplest economy-wide model that can be 

constructed using a SAM, and the multipliers derived from it give a sense of how large the 

forestry sector linkages might be in an economy that satisfies the basic assumption underlying 

the SAM multiplier5.  In the case of Acre, it is very likely that elasticity of supply of all goods, 

services, and factors are not perfectly elastic. In this case, a microeconomic general equilibrium 

model will need to be constructed for the area of intervention. Taylor (2010) highlights the 

differences between a Computable General Equilibrium Model (CGM) and SAM multipliers 

models. CGE models include more general production and consumption functions; prices, which 

may be determined either outside the economy that being modeled, as equilibrium prices 

within the economy, or as household-specific shadow prices, in the case of subsistence 

households, and a more flexible and perhaps realistic modeling of trade. Taylor (2010) 

illustrates the steps needed to create a CGE model. 

3.24 O modelo de simulação no nível microeconômico (micro CGE) será projetado para capturar os 

impactos econômicos diretos e indiretos da intervenção proposta. Como apontado por Taylor 

(2010), esse tipo de modelagem revela muitas influências das intervenções que não podem ser 

usadas mais tradicionalmente de custo-benefício experimental e abordagens econômicas. Esta 

5 The assumptions are: (i) perfectly elastic supplies of all goods, services, and factors; (ii) linear responses all 
around; and (iii) no price effects. 

Os pressupostos são: (i) materiais perfeitamente elásticos de todos os bens, serviços e fatores; (ii) resposta linear 
em toda parte; e (iii) ausência de efeitos dos preços. 
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abordagem não é nova para o setor florestal no Brasil. No entanto, a maioria dos modelos tem 

sido feito a nível nacional e regional – modelo a ser agregado em uso para análise do projeto. 

The microeconomic-wide simulation model (micro CGE) will be designed to capture both the 

direct and indirect economic impacts of the proposed intervention. As pointed out by Taylor 

(2010), this kind of modeling reveal many influences of the interventions that cannot be picked 

up using more traditional cost-benefit, experimental, and econometric approaches. This 

approach is not new to the forest sector in Brazil. However, most models have been done at 

the national and regional level – too aggregated to be of much use for project analysis.  

3.25 Para o componente 2, a estratégia de avaliação do impacto depende de uma estratégia 

parcialmente aleatória - ou seja, numa comparação entre os grupos de tratamento precoce e 

tardio. Comunidades com tratamento precoce vai começar a participar do programa no 

segundo ano de execução do programa. Comunidades com tratamento tardio vão começar a 

participar do quarto ano de execução do programa. Uma amostra aleatória dos produtores 

elegíveis em ambos os grupos serão convidados a preencher um questionário interno no 

primeiro ano de execução do programa. Todos os entrevistados serão revisitados pela equipe 

de avaliação de impacto no terceiro ano de execução do programa e novamente no final do 

programa, no quinto ano de execução. 

For component 2, the impact evaluation strategy relies on a partially randomized strategy – that 

is, on a comparison of early and late treatment groups. Early treatment communities will begin 

to participate in the program in the second year of execution of the program. Late treatment 

communities will begin to participate in the fourth year of execution of the program. A random 

sample of the eligible producers in both groups will be asked to complete a single survey in the 

first year of execution of the program. All survey respondents will be revisited by the impact 

evaluation team in the third year of execution of the program and again in the end of the 

program in the fifth year of execution. 

3.26 O objetivo da metodologia proposta é estimar o efeito médio do tratamento (ATE) do programa. 

Novamente, o ATE fornece uma resposta para a seguinte pergunta: Em média, quanto maior é 
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a renda familiar dos beneficiários com “a subvenção econômica no desenvolvimento da cadeia 

de valor” com o programa do que sem o programa? Gerando uma estimativa desse contrato 

requer a identificação de controle apropriado e é o principal desafio da avaliação de impactos. 

Com a abordagem parcial randomizada de diferenças em diferenças, o contrato é gerado, 

comparando os resultados de todos os participantes e não-participantes em um determinado 

ponto no tempo. A principal preocupação desta abordagem é que não seria capaz de controlar 

todos os fatores que afetam a renda familiar e estão correlacionados com a auto-seleção para 

o programa. Em outras palavras, estamos preocupados com  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑻𝑻𝒊𝒊,𝜺𝜺𝒊𝒊) ≠ 𝟎𝟎. 

The objective of the proposed methodology is to estimate the average treatment effect (ATE) 

of the program. Again, the ATE provides an answer to the following question: “On average, how 

much larger is the household income of the “value chain grant development” beneficiaries with 

the program than without the program?”  Generating an estimate of this counterfactual 

requires identifying an appropriate control group and it is the primary challenge of the impact 

evaluation.  With the partially randomized difference-in-difference approach, the 

counterfactual is generated by comparing outcomes across participants and no-participants at 

a given point in time. The main concern of this approach is that we would not be able to control 

for all of the factors that affect household income and are correlated with self-selection into 

the program. In other words, we are concerned with  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑻𝑻𝒊𝒊,𝜺𝜺𝒊𝒊) ≠ 𝟎𝟎. 

3.27 Uma maneira de superar este problema é coletar informações sobre as famílias participantes e 

não-participante, antes e após a implementação do programa. Uma estimativa do efeito de 

tratamento médio, em seguida, é gerada através da comparação da alteração no rendimento 

ao longo do tempo para os grupos participantes versus não-participantes. Se as características 

não observadas que estamos preocupados no termo de erro é invariante no tempo, então eles 

não afetarão a mudança na renda. Como resultado, a polarização é eliminado. 

One way to overcome this problem is to collect information on participant and non-participant 

households before and after the program was implemented. An estimate of the average 

treatment effect is then generated by comparing the change in income over time for participant 

versus non-participants groups. If the unobserved characteristics that we are concerned about 
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in the error term are time-invariant then they will not affect the change in income. As a result, 

the bias is eliminated.  

e. Aspectos Técnicos da Metodologia Selecionada. Technical Aspects of Selected Methodology 

3.28 Componente 1. As matrizes de contabilidade social (SAM) são projetados para capturar as 

interligações complexas entre a área de atividades de intervenção de produção, instituições, e 

o mundo exterior. As entradas de um SAM incluem a demanda de entrada intermediário entre 

sectores de produção, renda (valor adicionado) pagos por setores de produção de diferentes 

tipos de trabalho (masculino ou feminino, educados ou não, ou diferentes grupos étnicos) ou 

atribuível a terra ou do capital, a distribuição de trabalho, terra e capital de valor acrescentado 

através de diferentes famílias, e a distribuição dos gastos do grupo familiar de toda a economia, 

o consumo de bens e serviços produzidos internamente e as importações. Cabe ao governo 

cobrar impostos das atividades e das famílias e redirecionar essa receita dentro do sistema, 

aplicando-as, ou usando para pagamento de dívidas externas, de bens e serviços importados 

ou de reembolso da dívida. A grande força da construção de um SAM para o setor florestal na 

área de intervenção é a sua abrangência e flexibilidade para fornecer um quadro contabilístico 

para enfrentar o impacto de políticas que estamos interessados em melhor compreender.  

Componente 1. The social accounting matrices (SAM) are designed to capture the complex 

interlinkages among the area of intervention production activities, institutions, and the outside 

world. Entries in a SAM include intermediate input demand between production sectors; 

income (value-added) paid by production sectors to different types of labor (male or female, 

educated or uneducated, or different ethnic groups) or attributable to land or capital; the 

distribution of labor, land, and capital value-added across different households; and the 

distrubtion of household group’s expenditures across saving, consumption of domestically 

produced goods and services, and imports. A government account collect taxes from activities 

and households and redirects this income within the system, saves it, or uses it to pay foreigners 

for imported goods and services or repayment of debt. The great strength of building a SAM for 

the forestry sector in the area of intervention are its comprehensiveness and the flexibility to 

provide an accounting framework to address the policy shock we are interested in 

understanding better. 
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3.29 No nosso caso, gostaríamos de construir o SAM e transformá-lo em um modelo 

microeconómico para a área de intervenção. O modelo microeconômico mantém os principais 

pontos fortes do SAM e oferece vantagens adicionais. Em primeiro lugar, permite a introdução 

de não-linearidades no modelo. Do lado da produção, insumos fixos e tecnologias de produção 

gerar retornos decrescentes para insumos variáveis, que têm importante influência sobre como 

os fatores são alocados em produção. Mais relevante para o Estado do Acre, as restrições sobre 

a disponibilidade de recursos para a produção são incorporados diretamente no modelo. No 

caso de terras e capital, este é realizado através de curto prazo pressupostos que fatores 

produtivos são fixos. Além disso, adicionar os preços a um elemento importante para a 

simulação microeconômica. Quando os preços são exógenos à área de intervenção, é possível 

explorar os efeitos dos preços na área de atividades de intervenção econômica. Quando os 

preços são endógenos para a área de intervenção, que transmitem a política, mercado e outros 

impactos na renda através da intervenção de área de economia. 

In our case, we would like to build the SAM and turn it into a microeconomic model for the area 

of intervention. The microeconomic model retains the major strengths of the SAM and it offers 

additional advantages. First, it permits to introduce non-linearities into the model. On the 

production side, fixed inputs and production technologies generate decreasing returns to 

variable inputs, which have important influence on how factors are allocated across production. 

More relevant to the State of Acre, constraints on the availability of resources for production 

are incorporated directly into the model. In the case of land and capital, this is accomplished by 

making short-run assumptions that factor inputs are fixed. Also, prices add an important 

element to the microeconomic simulation. Where prices are exogenous to the area of 

intervention, it is possible to explore the effects of prices on the area of intervention economic 

activities. Where prices are endogenous to the area of intervention, they transmit policy, 

market, and other income shocks through the area of intervention economy.   

Componente 2Component 2. 

Estratégia de Estimação Estimation Strategy 
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3.30 O programa de apoio a pequenos agricultores e comunidades tradicionais para participar das 

cadeias de valor com a hipótese de aumentar a renda para essas famílias que se beneficiam do 

programa. Deixando a indicar a variável resultados de interesse (por exemplo, renda familiar), 

o objetivo da avaliação é estimar o impacto de um projeto de tratamento de T (ou seja, 

mecanismo de concessão de superar o limiar mínimo de investimento necessário para 

participar nas cadeias de valor), que é implementada após o período do ano 1. Este impacto 

pode ser definido com a expressão de diferenças em diferenças, a seguir: 

𝑫𝑫𝑻𝑻 = ��𝒚𝒚𝟐𝟐𝑻𝑻 − 𝒚𝒚𝟏𝟏𝑻𝑻��𝒚𝒚𝟐𝟐𝑪𝑪 − 𝒚𝒚𝟏𝟏𝑪𝑪�� 

 

The program to support smallholders and traditional communities to participate in modern 

value chains is hypothesized to increase incomes for those households who benefit from the 

program. Letting y indicate the outcomes variable of interest (e.g., household income), the goals 

of the evaluation is to estimate the impact of a project treatment T (i.e. grant mechanism to 

overcome the minimum investment threshold required to participate in modern value chains) 

that is implemented after time period 1. This impact can be defined with the following 

difference-in-difference expression: 

𝑫𝑫𝑻𝑻 = ��𝒚𝒚𝟐𝟐𝑻𝑻 − 𝒚𝒚𝟏𝟏𝑻𝑻��𝒚𝒚𝟐𝟐𝑪𝑪 − 𝒚𝒚𝟏𝟏𝑪𝑪�� 

3.31 Onde 𝑫𝑫𝑻𝑻 é o impacto de tratamento projeto, o subscrito indicar o tempo (1 é o tempo antes do 

tratamento e 2 é o tempo após o tratamento) e do sobrescrito C indica os valores para o grupo 

de controle. O efeito do tratamento é definida como as alterações em y (rendimento, por 

exemplo) que uma família seguintes experiências o tratamento menos a variação em y que o 

mesmo agregado (ou um controle adequado da familia) teria experimentado ao longo do 

mesmo período de tempo sem o tratamento. A identificação do efeito do tratamento requer a 

observação de tratamento e grupos de controle, tanto antes como depois do tratamento. O 

método real econômico que será utilizado para estimar 𝑫𝑫𝑻𝑻T irá ser determinada mais tarde, 

dependendo do carácter exato do grupo de controle e outras considerações. 
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where 𝑫𝑫𝑻𝑻 is the project treatment impact, the subscript indicate time (1 is the time before the 

treatment and 2 is the time after the treatment) and the superscript 𝑪𝑪 indicates values for the 

control group. The treatment effect is defined as the changes in 𝒚𝒚 (e.g. income) that a 

household experiences following the treatment less the change in 𝒚𝒚 that the same household 

(or an adequate control housheold) would have experienced over the same time period without 

the treatment. The identification of the treatment effect requires observation of treatment and 

control groups both before and after the treatment. The actual econometric method that will 

used to estimate 𝑫𝑫𝑻𝑻 will be determined later, depending on the exact character of the control 

group and other considerations.  

Tratamento e controle do Grupo Treat and Control Group  

3.32 Identificação de grupo controle por programas de demanda são complicados. As subvenções 

econômicas para o desenvolvimento das cadeias de valor vão ser solicitadas e não serão 

alargadas a todos os produtores (pequenos agricultores e comunidades tradicionais) no Estado. 

No entanto, o desenvolvimento da cadeia de valor através do mecanismo de concessão serão 

lançados em momentos diferentes (quasi-aleatórios selecionados) em diferentes regiões do 

Estado. Famílias que recebem os subsídios das cadeias de valor no início do programa servirá 

como o tratado, enquanto aqueles que recebem mais tarde no programa servirá como controle. 

O GoAC já identificou uma estratégia de implantação geográfica que será adequado para esta 

finalidade. 

Identification of control group for demand-driven programs is complicated. The value chain 

development grant will be requested and it will not be extended to every producer (smallholder 

and traditional community) in the State. However, the value chain development grant 

mechanism will be rolled out at different times in different (quasi-random selected) areas of 

the State. Household receiving the value chain grants early in the program will serve as the 

treated, while those receiving later in the program will serve as controls. The GoAC has already 

identified a geographic rollout strategy that will be adequate for this purpose.  
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3.33 Famílias tratados com a concessão de desenvolvimento da cadeia de valor, assim, vêm de 

primeiras comunidades tratados, enquanto os de final comunidades tratados formarão os 

controles. Desde estado precoce e tardia será determinada aleatoriamente, vamos usar este 

tipo de tratamento como uma variável instrumental para estimar a participação no programa 

em econometria posteriores. Para a análise final, teríamos a opção de usar métodos de 

estimativa de tratamento contínuo como da extensão do tratamento recebido por uma família 

depende do seu estado tratamento distribuídos aleatoriamente cedo ou mais tarde. 

Households treated with the value chain development grant will thus come from early treated 

communities, while those from late treated communities will form the controls. Since early and 

late status will be randomly determined, we will use this treatment status as an instrumental 

variable to estimate program participation in later econometrics. For the final analysis, we 

would have the option of using continuous treatment estimation methods as the extent of 

treatment received by any household will depend on their randomly distributed early or late 

treatment status. 

Lógica da Estratégia de Avaliação de Impacto Logic of the Impact Evaluation Strategy 

3.34 A lógica da estratégia de avaliação de impactos depende de uma estratégia parcialmente ao 

acaso - isto é, numa comparação dos grupos de tratamento precoce e tardio. Comunidades com 

tratamento precoce irão começar a participar do programa no segundo ano de execução do 

programa. Comunidades com tratamentos tardios irão começar a participar do quarto ano de 

execução do programa. Uma amostra aleatória dos produtores elegíveis em ambos os grupos 

serão convidados a preencher um questionário interno no primeiro ano de execução do 

programa. Todos os entrevistados serão revisitados pela equipe de avaliação de impacto no 

terceiro ano de execução do programa e novamente no final do programa, no quinto ano de 

execução. 

The logic of the impact evaluation strategy relies on a partially randomized strategy – that is, on 

a comparison of early and late treatment groups. Early treatment communities will begin to 

participate in the program in the second year of execution of the program. Late treatment 
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communities will begin to participate in the fourth year of execution of the program. A random 

sample of the eligible producers in both groups will be asked to complete a single survey in the 

first year of execution of the program. All survey respondents will be revisited by the impact 

evaluation team in the third year of execution of the program and again in the end of the 

program in the fifth year of execution. 

Descrição do Mecanismo Subvenção do Desenvolvimento da Cadeia de Valor Description of the 
Value Chain Development Grant Mechanism (VCD) 

3.35 O GoAC irá selecionar um grupo de comunidades que atuam com a silvicultura principal e 

cadeias de valor agroflorestais. Dentro de cada comunidade, será possível identificar um grupo 

de "produtores elegíveis." Os produtores elegíveis serão chamados de "produtores 

participantes", e submeterão seus Planos de Gestão e de Gestão de Negócios a serem 

aprovados pela UCP. 

The GoAC will select a group of communities for the main forestry and agroforestry value 

chains.  Within each community, it will be possible to identify a group of "eligible producers." 

The eligible producers can labeled as "participant producers" when they submit and get their 

Business Management Plan (BMPs) approved by the PCU.  

Escolhendo Comunidades iniciais e posteriores do DCV    Choosing Clusters/Communities for 

Early and Later Roll-out of the VCD: 

3.36 Para que a estratégia proposta do impacto avaliação para o trabalho, o GoAc precisa seguir os 

passos listados abaixo: 

In order for the proposed impact evaluation strategy to work, the GoAc needs to follow the 

steps listed below: 

• No 1º ano, o GoAC irá identificar um conjunto de comunidades selecionadas, onde 

o programa será lançado nos ano 2 ou ano 4. O número exato de comunidades 

necessários é especificado abaixo. 
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In year 1, the GoAC will identify a set of selected communities where the program 

will be rolled out in either year 2 or year 4. The exact number of communities 

needed is specified below; 

• A equipe de avaliação de impacto irá dividir aleatoriamente o conjunto de 

comunidades em dois grupos: grupo precoce (que receberá a concessão no ano 2) 

e um grupo de tratamento tardio que receberá a concessão no ano 4. 

The impact evaluation team will randomly divide the set of communities into two 

groups: the early treatment group (that will receive the grant in year 2) and a late 

treatment group that will receive the grant in year 4.  

• A UCP irá certificar-se se os subexecutores SEAPROF e SEDENS seguirão a 

implementação do seu programa, de acordo com este plano. 

The PCU will make sure the GoAC (SEAPROF and SEDENS) follows the 

implementation of its program in accordance with this plan; 

• Reconhecendo que em alguns casos, o GoAC pode optar por não finalmente, 

implementar um programa em uma comunidade selecionada. Vai ser bom para a 

análise de avaliação de impacto se isso acontecer em algumas comunidades. No 

entanto, em seguida, comunidades adicionais selecionados terão de ser 

especificados. 

• Recognizing that in a few cases, the GoAC may choose not to ultimately implement 

a program in a selected community. It will be good for the impact evaluation 

analysis if this happens in a few communities. However, then additional selected 

communities will have to be specified. 

Famílias escolha e dentro de Clusters Choosing Households within Clusters 

3.37 Seleção de famílias para inclusão no estudo será siga estes passos. 
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Selection of households for inclusion in the survey will follow these steps: 

• A visita deve ser paga a cada comunidade. O líder dentro de cada comunidade serão 

entrevistados e convidados a identificar todo o universo de produtores na área da 

comunidade que possam ser elegíveis para o programa. Sendo incluídos na lista não 

significa que o produtor deve receber os benefícios do programa, significa 

simplesmente que o agricultor é o maior produtor elegível ao abrigo das regras do 

programa, se ela ou ele deseja participar. O desenho do estudo pressupõe que 

apenas uma fração dos produtores elegível vai realmente receber o tratamento. A 

lista resultante de produtores elegíveis (talvez 50-80 produtores em cada 

comunidade) formarão o quadro de amostra para o levantamento. 

A visit must be paid to each community. The leader within each community will be 

interviewed and asked to identify the full universe of producers within the 

community area who might be eligible for the program. Being included on the list 

does not mean that the producer will or must receive the benefits of the program. 

It simply means that the farmer is eligible producer under the program rules if she 

or he desires to participate. The study design assumes that only a fraction of the 

elegible producers will actually receive treatment. The resulting listing of elegible 

producers (perhaps 50-80 producers in each community) will form the sample 

frame for the survey; 

• Quando o quadro da amostra for formado para cada comunidade, uma amostra 

aleatória de produtores serão selecionados a partir da lista. Estes são os produtores 

que serão posteriormente entrevistados para o estudo de avaliação de impacto 

(tanto no início no ano 1 e em dois anos subsequentes). No ano 1, assim que os 

recursos estão disponíveis, a equipe do projeto terá que discutir com mais detalhe 

o número exato de produtores, mas assumimos que aproximadamente 50% dos 

produtores inscritos serão escolhidos para a entrevista. Esses produtores se 

tornarão produtores de nossa amostra. 
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Once the sample frame has been formed for each community, a random sample of 

producers will be selected from the list. These are the producers who will be 

subsequently interviewed for the impact evaluation study (both at baseline in year 

1 and in two subsequent years). In year 1, once resources are available, the project 

team will need to discuss in more detail the exact number of producers, but we 

assume that approximately 50% of listed producers will be chosen for interview. 

These producers will become our sample producers. 

3.38 Novamente, é importante notar que nem todos os produtores da amostra irão realmente 

receber as subvençõe econômicas. É muito importante que um procedimento idêntico seja 

seguido em comunidades de tratamento precoce e tardio. Ou seja, os produtores da amostra 

em comunidades de tratamento precoce e tardia deve ser feita por sorteio, a partir do conjunto 

de produtores elegíveis. 

Again it is important to note that not all sample producers will actually receive the VCD grants. 

It is very important that an identical procedure is followed in both early and late treatment 

communities. That is, sample producers in both early and late treatment communities must be 

randomly drawn from the set of eligible producers. 

Estratégia de Execução Execution Strategy 

3.39 A avaliação do impacto incidirá sobre as cadeias de valor abaixo. O número entre parêntesis 

indica cada cadeia de valor e o número aproximado de comunidades com as quais o GoAC vai 

trabalhar durante a execução do programa. 

The impact evaluation will focus on the following value chains. The number in square brackets 

after each value chain is the approximate number of communities with which the GoAC will 

work over the execution of the program. 

• Cadeia de Valor da Madeira [50-75] 

• Produtos de Madeiras Não Florestais [50-75] 

• Agroflorestais [100] 
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Timber Value Chain [50-75]; 

Non timber forest products [50-75]; 

Agroforestry [100] 

3.40 Através destes três cadeias de valor, o GoAC propõe, assim, trabalhar com um total de 200-250 

comunidades e de um total de 8.000 - 9.000 famílias. 

Across these three value chains, the GoAC thus proposes to work with a total of 200-250 

communities and total of 8,000 – 9,000 households. 

3.41 Para a avaliação de impacto, propusemos que UCP deve identificar 50% (100-125) dessas 

comunidades 200-250 para qualquer tratamento precoce ou tardio. Como mencionado acima, 

teríamos que aleatoriamente alocar esses 100-125 comunidades no início (50-60 comunidades) 

e final (50-60 grupos de comunidades) de tratamento. Para efeitos da avaliação de impacto, 

esses 100-125 comunidades precisam ser dividido igualmente entre as três cadeias de valor. As 

outras 100 comunidades podem ser tratadas de acordo com as demais políticas acertadas pelo 

GoAC. 

For the impact evaluation, we proposed that PCU should identify 50% (100-125) of these 200-

250 communities for either early or late treatment. As mentioned above, we would randomly 

allocate these 100-125 communities in early (50-60 communities) and late (50-60 communities) 

treatment groups. For purpose of the impact evaluation, these 100-125 communities need to 

be divided evenly across the three value chains. The other 100 communities can be treated 

according to whatever timetable is convenient for the GoAC. 

3.42 Dentro de cada comunidade selecionada, a equipe de avaliação de impacto formará um censo 

dos produtores elegíveis que utilizarão os critérios previstos no Regulamento Operativo do 

Programa (ROP) para qualquer cadeia de valor determinado. Uma amostra aleatória de 

aproximadamente 20 produtores serão retiradas dessa lista. São esses produtores que serão 

entrevistados no ano 1, 3 e 5 da execução do programa. No total, haverá 100 comunidades das 
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quais 20 entrevistas domiciliares serão feitas por comunidade em três anos. Isso deve elevar-se 

a 2.000 levantamentos por ano, para os três anos previstos. 

Within each selected community, the impact evaluation team will form a census of eligible 

producers using criteria provided in the Operation Regulations for any given value chain. A 

random sample of ~20 producers will be drawn from this list. It is these producers who will be 

interviewed in year 1, 3, and 5 of the program execution. In total, there will be 100 communities 

from which 20 household interviews will be done per community in three years. This should 

amount to 2,000 surveys per year for the three years planned. 

Poder de Amostragem (Campo de amostragem) Sampling Power 

3.43 Esta estratégia de amostragem é preliminar, a equipe de avaliação de impacto, com 

informações detalhadas sobre os possíveis participantes nas áreas de intervenção (variação de 

renda e variância sobre a participação em cadeias de valor) deve desenvolver um projeto de 

exemplo que possibilite a demonstração estatística suficiente para identificar os efeitos do 

programa, onde a renda familiar tenha aumento de pelo menos 8%. Este é um adequado "efeito 

mínimo detectável". Ou seja, espera-se que o programa terá um impacto muito maior do que 

8%. Se o efeito é menos do que 8%, a pesquisa pode não ser capaz de detectar ele (isto é, 

resultados estatísticos podem ser insignificantes). Maior precisão pode ser alcançada através 

do aumento do número de comunidades ou aumentando o número de produtores beneficiários 

entrevistados em cada comunidade. 

This sampling strategy is preliminary, the impact evaluation team with detailed information 

about the possible participants in the areas of interventions (i.e. income variance and variance 

about the participation in value chains) should develop a sample design that give us sufficient 

statistical power to identify program effects that increase household income by at least 8%. We 

feel that this is an adequate “minimum detectable effect”. That is, we hope that the program 

will have a much greater impact than 8%. If the effect is less than 8%, the survey may not be 

able to detect it (i.e statistical results may be insignificant). Greater precision could be achieved 
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by increasing the number of communities or by increasing the number of eligible producers 

interviewed in each community. 

3.44 O desenho amostral proposto tem dois níveis de randomização. Em um primeiro nível, podemos 

seleccionar aleatoriamente os clusters e comunidades que participarão do tratamento precoce 

e tardio. Em um segundo nível, vamos selecionar os agricultores de cada uma dessas 

comunidades de cluster. Como foi mencionado antes, iremos calcular o estimado de diferenças 

em diferenças para avaliar o impacto da DCV na renda familiar. Para o impacto do programa a 

ser estatisticamente identificada, temos que ter em conta o tamanho da amostra, considerando 

a moldura da amostra. Tal estrutura consiste de uma amostra de grupos e comunidades de 

famílias (ou seja, os pequenos proprietários), em que uma parte deles vão participar no 

programa. Então, o desenho da amostra irá determinar as características da amostra a ser 

entrevistada e, conseqüentemente, as propriedades estatísticas dos estimadores em termos de 

viés de sua variância. É importante notar que uma alta variância do estimado de diferenças em 

diferenças, poderia concluir erroneamente que o programa não tem qualquer efeito sobre os 

rendimentos. Enquanto, uma menor variância do estimado pode fornecer uma estimativa mais 

precisa dos impactos do programa. 

The sample design proposed has two levels of randomization. In a first level, we select randomly 

the clusters/communities that will participate in early and late treatment. In a second level, we 

will select farmers from each of these cluster/communities. As it was mentioned before, we will 

compute the difference-in-difference estimator to evaluate the impact of the VCD in household 

income. For the impact of the program to be statistically identified, we have to take into account 

the sample size considering the sample frame. Such a sample frame consists of 

clusters/communities of households (i.e. smallholders) in which a proportion of them will 

participate in the program. Then, the sample design will determine the characteristics of the 

sample to be interviewed and, consequently, the statistical properties of the estimators in 

terms of bias of its variance. It is important to note that a high variance of the difference-in-

difference estimator could conclude wrongly that the program did not have any effect on 

incomes. While, a lower variance of the estimator could provide a more precise estimation of 

the program impacts. 
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3.45 Uma vez que procura-se a menor variação possível do estimado, o primeiro parâmetro a 

considerar na variância do estimado proposto é a correlação intra classe que poderia existir 

dentro de cada cluster, ou seja, a correlação de renda entre os produtores que pertencem a um 

mesmo cluster / comunidade. Em termos estatísticos, uma correlação elevada entre classe irá 

aumentar variância do estimado de diferenças em diferenças com respeito a um desenho de 

amostra em que os indivíduos foram selecionados aleatoriamente. Esta maior variação é 

conhecida como efeito do desenho. Em outras palavras, quanto maior a correlação classe intra 

no rendimento, menor o ganho de aumentar o número de produtores entrevistados dentro de 

um cluster. Com uma correlação de alta classe a melhor opção é aumentar o número de 

clusters, pois podemos aprender mais sobre o efeito médio do programa sabendo produtores 

com experiência diferente em termos de renda. 

Since we are looking for the lowest possible variance of the estimator, the first parameter to 

consider in the variance of the proposed estimator is the intra class correlation that could exist 

within every cluster, that is, the income correlation between producers that belong to a same 

cluster/community. In statistical terms, a high inter class correlation will increase variance of 

the difference-in-difference estimator with respect to a sample design in which individuals have 

been selected randomly. This higher variance is known as design effect. In other words, the 

higher the intra class correlation in income, the lower the gain of increasing the number of 

interviewed producers within a cluster. With a high class correlation the best option is to 

increase the number of clusters, because we can learn more about the average effect of the 

program knowing producers with different experience in terms of income.  

3.46 Há outros dois parâmetros que podem aumentar a variância: a taxa de conformidade (c-s), e a 

proporção ampliada que serão tratados precocemente (P). 

There are other two parameters that could increase the variance: the compliance rate (c-s), and 

the proportion of the ample that will early treated (P). 

3.47 A taxa de conformidade é a diferença entre (i) a proporção de agricultores elegíveis que 

pertencem aos grupos de primeiros tratados que vão participar no programa no ano 1 (c) e (ii) 
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a proporção de produtores elegíveis que pertencem ao tardio tratado clustersbut que está a ser 

tratado indevidamente no ano 1 (s). Idealmente, uma taxa de conformidade perfeita (C = 1 e S 

= 0) não teria qualquer efeito sobre a variância. No entanto, se cs é menor do que 1, a variância 

do estimado de diferenças em diferenças-irá aumentar. Poderíamos esperar que cerca de 1/3 

dos agricultores elegíveis que pertencem aos primeiros aglomerados tratados / comunidades 

irão participar no programa (c = 1/3) e que não produtores elegíveis que pertencem ao 

tratamento mais tarde será tratado no ano 1 (s = 0). Isto implica uma taxa de adesão em torno 

de um terço (cs = 1/3). 

The compliance rate is the difference between (i) the proportion of eligible farmers that belong 

to the early treated clusters that will participate in the program in year 1 (c); and (ii) the 

proportion of eligible producers that belong to the late treated clustersbut that are being 

treated wrongly in year 1 (s). Ideally, a perfect compliance rate (ie. C=1 and s=0) would have no 

effect on variance. However, if c-s is lower than 1, the variance of the difference-in-difference 

estimator will increase. We could expect that around 1/3 of the eligible farmers that belong to 

th early treated clusters/communities will participate in the program (c=1/3) and that no eligible 

producers that belong to the later treatment will be treated in year 1 (s=0). This entails a 

compliance rate around one third (c-s=1/3). 

3.48 Em termos de P proporção, a variância do estimador de diferenças em diferenças é minimizada 

quando P = 1/2. Isto significa que existe um número par de ambos os grupos de precoces e mais 

tarde. Na prática, pode ser tentador tratar como produtores o maior número possível de 1 ano, 

deixando uma menor quantidade de produtores a ser tratada no ano 4. (P> 1/2). No entanto, 

neste contexto, a variância e, consequentemente, o efeito mínimo detectável (EMD) será maior. 

In terms of the proportion P, the variance of the difference-in-difference estimator is minimized 

when P=1/2. This means that there is an even number of both early and later clusters. In 

practice, it could be tempting to treat as many producers as possible in year 1, leaving a lower 

amount of producers to be treated in year 4. (P>1/2). However, in this context, the variance 

and, consequently, the minimum detectable effect (MDE) will be higher. 
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3.49 Finalmente, a equipe de avaliação de impacto também precisa decidir o quanto a definição da 

amostra para este projeto. No caso de o VDM, se o impacto do programa é altamente bem 

sucedido, a potência pode ser definida como a probabilidade de que qualquer teste estatístico 

conclui que a hipótese de efeito zero ou pequena não é verdade. Gostaríamos de estabelecer 

um alto poder para o nosso teste de tal forma nas diminuições EMD. No entanto, muito poder 

iria aumentar o tamanho do teste estatístico. Ou seja, se o programa tem um efeito 

negligenciável, podemos concluir erroneamente que o programa tem um grande efeito sobre 

os rendimentos. 

Finally, the impact evaluation team also needs to decide how much power to set with this 

sample design. In the case of the VDM, if the program impact is highly successful, the power 

can defined as the probability that any statistical test concludes that the hypothesis of zero or 

small effect is not true. We would like to set a high power to our test such that the MDE 

decreases. However, too much power would increase the size of the statistical test. That is, if 

the program does have a negligible effect, we would conclude wrongly that the program has a 

large effect on incomes.  

3.50 No ano 1 da execução do programa, a equipe de avaliação de impacto teria de: (i) calcular a 

correlação intra classe usando o censo desagregado rural (censo nível da pista), (ii) estimar a 

renda média familiar rural e desvio padrão; (iii) descobrir o percentual da variância de renda 

que não é explicado pelos determinantes da renda (variância residual), (iv) confirmar a taxa de 

cumprimento provável (cs), e (v) definir um nível de significância (ou seja, 5% ). Com esta 

informação seria possível calcular a (número de ??? e número de produtores a serem 

amostrados) EMD. Nós assumimos, sem muita análise que 100 agrupamentos com 20 

produtores entrevistados por cluster (n = 2.000) daria uma boa EMD. 

In year 1 of execution of the program, the impact evaluation team would have to: (i) compute 

the intra class correlation using the disaggregated rural census (census track level); (ii) estimate 

the rural household average income and standard deviation; (iii) find out the percentage of the 

income variance that it is not explained by the determinants of income (residual variance); (iv) 

confirm the likely compliance rate (c-s); and (v) set a level of significance (i.e. 5%).  With this 
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information, it would be possible to compute the MDE (number of clusters and number of 

producers to be sampled). We have assumed, without much analysis that 100 clusters with 20 

producers interviewed per cluster (n=2,000) would provide a good MDE. 

Desagregando Impactos do Programa de Gênero, Idade e Renda Disaggregating Program 

Impacts by Gender, Age, and Income 

3.51 O questionário domiciliar básico será concebido para ter em conta informação demográfica 

completa em cada agregado familiar entrevistado, tornando possível distinguir os impactos 

econometricamente por idade e sexo. Da mesma forma, o instrumento de pesquisa também 

irá conter um conjunto completo de medidas de riqueza e renda, de modo que os impactos 

mais uma vez do programa podem ser calculados separadamente por status econômico. 

The basic household questionnaire will be designed to take into account full demographic 

information on each respondent household, making it possible to econometrically disentangle 

impacts by age and gender. Similarly, the survey instrument will also contain a full suite of 

wealth and income measures so that again program impacts can be calculated separately by 

economic status. 

Coleta de Dados Data Collection 

3.52 Componente 1  

Component 1. 

Os dados brutos para a construção do SAM são gerados a partir.  

The raw data to build the SAM are generated from.  

Componente 2 

Component 2. 

3.53 A equipe de avaliação de impacto irá coletar dados nos anos 1, 3 e 5 da execução do programa. 

Este calendário está sujeito a novas discussões com o governo. O instrumento de pesquisa será 
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com base nos levantamentos padrões feitos para compreender a participação dos produtores 

rurais nas cadeias de valor. A concepção específica do levantamento pré-teste do instrumento, 

formação de recenseadores, iniciação de pesquisa e supervisão da pesquisa são atividades-

chave ano 1. 

The impact evaluation team will collect data in years 1, 3, and 5 of the program execution. This 

timetable is subject to further discussions with the government. The survey instrument will be 

based on the standard surveys done to understand participation of rural producers on value 

chains. The specific design of the survey instrument, pre-testing of the instrument, training of 

enumerators, survey initiation, and survey supervision are key activities in year 1.  

3.54 Os dados serão coletados da seguinte forma: 

The data will be collected as follows: 

3.55 Ano 1. A rodada inicial do primeiro levantamento será no ano 1 da execução do programa. O 

momento exato da amostra vai depender de novos acordos a serem feitos com o Governo do 

Acre quanto a efetiva a implantação do programa. 

Year 1. The first baseline survey round will take place in year 1 of the execution of the program. 

The exact timing of the sample will depend on further agreements to be made with the 

Government of Acre about the actual program rollout. 

3.56 Ano 3. A segunda rodada de pesquisa será realizada aproximadamente 2 anos após a linha de 

base (ano 1). O momento exato terá que ser coordenado com o plano de implementação do 

componente com a UCP. A idéia é fazer com que as pesquisas da segunda rodada ter lugar antes 

do mecanismo de DCV é implementada nas áreas de tratamento tardio. 

Year 3. The second survey round will take place approximately 2 years after the baseline (year 

1). The exact timing will need to be coordinated with the implementation plan of the 

component with the UCP. The idea is to have the second round surveys take place before the 

VCD mechanism is implemented in the “late” areas.  
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3.57 Ano 5. O terceiro levantamento de dados serão coletados durante o último ano de execução do 

programa. Neste ano, os produtores localizados no controle (áreas de tratamento posteriores) 

já deverão ter sido tratados. Isto irá permitir tratamento contínuo com métodos em que a 

variação na extensão do tratamento (por exemplo, meses com suporte cadeia de valor) podem 

ser usados para identificar efeito programa. Este método pode permitir um olhar sobre os 

efeitos dinâmicos do programa. 

Year 5. A third survey round of data will be collected during the final year of execution of the 

program. By this time, producers located in control (later treatment areas) should have been 

treated. This will allow “continuous treatment” methods in which variation in the extent of 

treatment (e.g. months with value chain support) can be used to identify program effect. This 

method could allow a look into the dynamic effects of the program.  

f. Relatório de Avaliação e Coordenação Reporting and Evaluation Coordination  

3.58 O relatório dos resultados obtidos no exercício de avaliação de impacto será composto de duas 

principais analyses, linha de base e os impactos do programa. Os resultados serão 

compartilhados dentro e fora do Estado do Acre. A SEPLAN por intermédio da UCP será 

responsável pela execução do plano de avaliação de impacto. As lições aprendidas serão 

relatadas na avaliação final do programa, e servirá para a elaboração de projetos semelhantes 

na América Latina e no Caribe. 

The report of the results obtained in the impact evaluation exercise will be comprised of two 

main analyses, baseline and impacts of the program. The results will be shared within and 

without the State of Acre. The PCU and SEPLAN will be in charge of the execution of the impact 

evaluation plan. The lessons learned will feed into the final evaluation of the program, and it 

will serve to the design of similar projects in Latin American and the Caribbean. 

g. Plano de Trabalho e Orçamento Work Plan and Budget 

3.59 A tabela 5 apresenta o calendário das principais atividades do plano de avaliação do impacto 

do DCV. A avaliação de impacto será financiada com recursos provenientes da operação de 

empréstimo. Para a componente 1, a avaliação do impacto vai custar (U$ 149.000) e para o 
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componente 2 da avaliação do impacto custará em torno de (U$ 743,000). Estes ainda são 

aproximações que precisam ser revistos tendo em conta a análise do poder de amostragem. 

The table 5 presents the timeframe of the main activities of the plan for impact evaluation of 

the VCD. The evaluation of impact will be financed with resources from the loan operation. For 

component 1, the impact evaluation will cost (U$149,000) and for component 2 the impact 

evaluation will cost around (US$743,000). These are still approximations that need to be further 

reviewed given the sampling power analysis. 
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Tabela 5 

Table 5a 

Plano de Trabalho de Avaliação 

Evaluation Work Plan 

Principais Atividades / 

Produtos de Avaliação por 

Atividade 

Key Evaluation 

Activities/Products per 

Activity 

Ano 1 

Year 1 

Ano 2 

Year 2 

Ano 3 

Year 3 

Ano 4 

Year 4 

Ano 5 

Year 5 

Responsável 

Responsible 

Custo 

Cost 

(Currency) 

Atual 

Financiamento 

Funding 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

I. Avaliação – 

Componente 1 

Evaluation – Component 

1 
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Desenho da pesquisa, pré-
teste do questionário, 

formação de 
recenseadores, e análise 
do poder de amostragem 

 

Survey design, pre-testing 

questionnaire, 

enumerator training, and 

sampling power analysis 

                    

SEPLAN + 

UCP + 

Consultores 

Consultants 

US$20,000 BR-L1289 

Primeira rodada de 
pesquisas (U$ 84 por 

pesquisa * 500 
questionários) 

 

First round of surveys 

(US$84 per survey *500 

surveys) 

                    

SEPLAN + 

PCU +  

Consultore 

Consultants 

US$ 42,000 BR-L1289 
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Relatório de base e 
compartilhamento de 

informações 

 Baseline report and 
information sharing 

                    

SEPLAN  + 
PCU + 

Consultores 
+ 

BID 

Consultants 
+ IDB 

US$20,000 BR-L1289 

Segunda rodada de 
pesquisas (U$ 84 por 

pesquisa * 500 
questionários) 

Second round of surveys 

(US$84 per survey *500 

surveys) 

                    
SEPLAN + 

PCU + 
Consultores 
Consultants 

US$42,000 BR-L1289 

Avaliação Final de 

Impacto  

Final Impact evaluation 

                    

SEPLAN + 

PCU + 

consultores 

Consultants 

US$25,000 BR-L1289 

Subtotal Componente 1 

Subtotal Component 2 
  US$149,000  
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Table 5b 

Evaluation Work Plan 

Principais Atividades / 

Produtos de Avaliação por 

Atividade 

Key Evaluation 

Activities/Products per Activity 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Responsible Cost 

(Currency) 

Funding 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

II. Avaliação – 

Componente 2 

Evaluation – Component 1 

                       

Desenho da pesquisa, pré-
teste do questionário, 

formação de recenseadores, e 
análise do poder de 

amostragem 

 

                    

SEPLAN + UCP 

+ Consultores 

Consultants 

US$20,000 
BR-

L1289 
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Survey design, pre-testing 

questionnaire, enumerator 

training, and sampling power 

analysis 

Primeira rodada de pesquisas 
(U$ 84 por pesquisa * 2000 

questionários) 

 

First round of surveys (US$84 

per survey *2,000 surveys) 

                    

SEPLAN + UCP 

+ Consultores 

 Consultants 

US$ 

168,000 

BR-

L1289 

Relatório de base e 
compartilhamento de 

informações 

 

Baseline report and 

information sharing 

                    

SEPLAN  + UCP 

+ Consultores 

+ BID 

US$20,000 
BR-

L1289 

Segunda rodada de pesquisas 
(U$ 84 por pesquisa * 2000 

questionários) 
                    

SEPLAN + UCP 

+ Consultores 
US$168,000 

BR-

L1289 
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Second round surveys (US$84 

per survey *2,000 surveys) 

Análise de Impacto Preliminar 

Preliminary impact analysis 
                    

SEPLAN + UCP 

+ Consultores 
US$ 25,000 

BR-

L1289 

Terceira rodada de pesquisas 
pesquisas (U$ 84 por pesquisa 

* 2000 questionários) 

Third round of surveys (US$84 

per survey *2,000 surveys) 

                    
SEPLAN + UCP 

+ Consultores 
US$168,000 

BR-

L1289 

Avaliação Final de Impacto  

Final Impact evaluation 
                    

SEPLAN + UCP 

+ Consultores 
US$25,000 

BR-

L1289 

Subtotal Componente 2 

Subtotal Component 2 
  US$594,000 

BR-

L1289 

Total (Comp 1 + Comp 2)   US$743,000 
BR-

L1289 
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ANEXO XIII: DECRETO DE APROVAÇÃO DO MOP 

 

    449 

 



 

 

 

    450 

 



 

 

ANEXO XIV: TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
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