


• Comitê multissetorial, composto por representantes de todos os

departamentos do Banco

COMITÊ BID – BRASIL

• Objetivo: promover a construção do conhecimento e a formação de

capacidades em temas relacionados aos mecanismos de Alianças

Público- Privadas no Brasil

• Responsável em conduzir as ações do Plano de Trabalho/BRASIL



PARCEIROS ESTRATÉGICOS



• Eventos em 2014

– 3 seminários: cidades, mercado de trabalho e habitação

– 2 reuniões de coordenação com os Parceiros Estratégicos para
definição de Plano de Trabalho

CICLO DE DEBATES

definição de Plano de Trabalho

– 1 oficina técnica sobre Conceitos e Temas Estratégicos sobre
APPs para tomadores de decisão

• PLATAFORMA DIGITAL – Acesso aos documentos produzidos:

relatorias de eventos, equipe BID, Plano de Trabalho, experiências e

instrutivos

www.ciclomeps.com.br



CLIPPING de NOTÍCIAS



PROGRAMAÇÃO 2015

• Seminários:

– Alianças Público Privadas em Obras e Serviços de

COMITE BID – BRASIL

– Alianças Público Privadas em Obras e Serviços de
Grande Porte – Brasília – Julho

– Controle Externo – Outubro

• Curso on-line (MOOC) sobre APPs



• Desenvolvimento e identificação de potenciais estruturações de projetos 

de APP

• Assistência técnica para melhorar a capacidade de gestão dos projetos 

e contratos.

COMITE BID – BRASIL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

e contratos.

• Troca de informações e de experiências sobre os resultados de 

projetos.

• Estudos econômicos, estudos de financiamento e avaliações de value 

for money.

• Avaliação de riscos para projetos (riscos econômicos, fiduciários, 

socioambientais, entre outros) e na proposição de modelos de 

gerenciamento de riscos e planos de mitigação.



Fortalecimento dos sistemas nacionais de 

Compras Públicas

Fortalecimento dos Sistemas de Compras 

e Contratações Públicas Estaduais
Setor Estratégico que agrega valor ao negócio

Grupo Compras Públicas CONSAD – GEFIN – CONSEPLANGrupo Compras Públicas CONSAD – GEFIN – CONSEPLAN

Plano de Trabalho

Pesquisa de Percepção – Diagnóstico

Programa de Capacitação /ENAP



Compras e Contratações Públicas

Compras e Contratações Públicas

Conferência RICG – República Dominicana – Outubro/2015

Seminário Compras Públicas:

Diagnóstico sobre Compras Públicas 

Programa de Capacitação com a ENAP/Estados 

Uso dos Sistemas Nacionais 

Valorização e profissionalização do especialista em compras
Compras e Contratações Públicas

Valorização e profissionalização do especialista em compras

Processo Licitatório - PPPs

BEC/SP - Avaliação de Provedores e Transparência

SEFAZ/AM – preços de referência

BEC - BI

Compras Sustentáveis - MG

SEFAZ/RS – Painel gastos de saúde

Cadeia de suprimentos

Gestão de Contratos




