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Diagnostico

A metodologia da OCDE / CAD é uma ferramenta analítica para diagnosticar a qualidade e a eficácia dos
sistemas nacionais de compras, comparando-as com as práticas internacionalmente aceites. O MAPS
permite :
Fornecer uma análise abrangente do sistema de aquisição, incluindo o quadro institucional e legal
existente, monitoramento e controle de recursos, procedimentos e práticas atuais, e sua operação,
uma vez implementado;
Realizar uma avaliação global dos riscos institucionais, organizacionais e outros do processo de
aquisição, incluindo a identificação de práticas de contratação que não são aceitáveis para uso em
projetos financiados pelo Banco;
Desenvolver planos de ação com prioridades, para produzir melhorias a nível institucional;
Avaliar a competitividade e o desempenho da indústria do sector privado local em relação à sua
participação nas contratações públicas e adequação das práticas empresariais relacionadas às
compras governamentais.

Fortalecimento

Apoiar (com empréstimos e cooperações técnicas) os países membros mutuários no seus esforços para
fortalecer sistemas de aquisição e de gestão financeira, para:
A modernização dos seus sistemas para uma maior eficiência e eficácia;
Adoção e implementação de normas internacionais e / ou redução das disparidades com boas
práticas; e
A transferência de conhecimento e cooperação na região, para intercâmbio de boas práticas e lições
aprendidas de outros países.
As ações de fortalecimento permitem aproximar o sistema das melhores praticas, permitindo
seu uso nas operações financiadas pelo Banco.
Produtos e resultados monitorados a traves dos indicadores de diagnósticos

Avaliação dos sistemas de aquisições: parâmetros gerais

Efeitos esperados

O que não muda

Uso mais eficiente dos recursos dos sistemas
nacionais, transferência revisão ao país

Licitação Publica Internacional
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(sec. 1 das políticas)
Elegibilidade; praticas proibidas...
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Pode requerer exceções
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Processo de validação

Atividades a realizar para cada Estado
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MAPS/OECD, 2009
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Resultados Alcançados 2015

Sistema Federal

Avaliados:
AM, GO, RS, PE, RJ, MS

Uso Avançado

Pendente aprovação

2013

2015

...
Pregão Eletrônico

2016
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Solicitude de reconhecimento de sistemas de Pregão eletrônico

Exemplo de Carta de solicitação do Governador ao Representante do BID no Brasil
Senhor Representante,
Solicitamos os préstimos do Banco Interamericano de desenvolvimento – BID para
avaliação, conforme políticas aplicáveis, do sistema de pregão eletrônico, denominado
............................................, visando seu reconhecimento para aquisições em contratos
celebrados entre o BID e o Estado de ...........................................
Ressalta-se que o sistema .......................................... é um sistema eletrônico de aquisições
de bens e serviços utilizado pelos órgãos públicos, agencias e fundações estaduais, cujas
vantagens na sua adoção traz agilidade e facilidade no processo de compras, diminui os
custos transacionais, permite o controle e a fiscalização da legalidade do procedimento pela
transparência na gestão dos gasto, o que resulta em economia dos recursos públicos.
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