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ACE

Acordo de Complementação Econômica

PME

(Micro) Pequena e Média Empresa

ALADI

Associação Latino Americana de Integração

MRE

Ministério das Relações Exteriores (Brasil)

ALALC

Associação Latino Americana de Livre Comércio

NAFTA

North American Free Trade Agreement

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

OCDE

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

CAN

Comunidade Andina de Nações

OEA

Organização dos Estados Americanos

Cofide

Corporação Financeira de Desenvolvimento

OMC

Organização Mundial do Comércio

EFTA

EuropeanFree Trade Association

OSCE

Organismo Supervisor de Compras do Estado (Peru)

EU

União Europeia

PAS

Programa de Acompanhamento e Seguimento (Peru)

Facondes

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

PIB

Produto Interno Bruto

GATT

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio

RICG

Rede Interamericana de Compras Governamentais

GPA

Acordo sobre Compras Governamentais da OMC

RNP

Registro Nacional de Provedores

IGR

Instituto de Garantía Recíproca (Chile)

ROF

Regulamento de Organizações e Funções

Indeci

Instituto Nacional de Defensa Civil delPerú

SEACE

Sistema Eletrônico de Contratações do Estado (Peru)

Indecopi

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Peru)

SECOP

Sistema Eletrônico de Contratação Pública (Colômbia)

SELA

Sistema Económico Latinoamericano del Caribe

TPP

Acordo da Parceria do Transpacífico

TVEC

Tienda Virtual del Estado Colombiano

UIT

Unidades Impositivas Tributárias

IDRC

International Development Research Centre

IFI

Instituição Financeira Intermediária

Laasp

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico (México)

Mercosul

Mercado Comum do Sul
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Introdução

A

importância
das
compras
1
governamentais está relacionada
ao papel fundamental que o Estado
desempenha como agente econômico.
Ao suprir suas necessidades de
funcionamento e seus objetivos de
investimento, o Estado influencia
diretamente o nível da demanda
agregada e, por consequência, afeta
o desempenho dos agentes produtivos
privados. As compras governamentais,
por isso, constituem parte importante
do Produto Interno Bruto (PIB) de muitas
economias, respondendo, em média,
entre 10% e 15% do PIB e por parcela
ainda mais substancial dos orçamentos
públicos (WTO, 2016).
No âmbito do sistema multilateral
do comércio, as primeiras tentativas
importantes de regulação internacional
sobre o tema ocorreram durante a
Rodada Tóquio (1973-1979)2, sob

1. O termo compras governamentais é uma tradução que
decorre da expressão inglesa government procurement.
Contudo, por incluir além da aquisição de bens, também
a contratação de serviços e obras, o mais preciso seria
utilizar o conceito de contratações públicas. Considerando
a diversidade de expressões usadas na literatura,
optou-se por considerar equivalentes as seguintes
expressões: compras governamentais, compras públicas e
contratações públicas.
2. As negociações comerciais no âmbito do sistema
multilateral de comércio ocorrem por meio de rodadas
de negociação, nas quais as partes apresentam agenda
de temas a serem discutidos com o objetivo final de
estabelecer acordos comerciais.
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a forma da elaboração de acordos
(códigos) plurilaterais (WTO, 2016).
Esse tipo de acordo, por sua definição,
não vinculava todas as Partes
contratantes do GATT, impossibilitando,
dessa forma, a padronização das
regras referentes ao tema. A natureza
plurilateral do tratamento jurídico
internacional dispensado às compras
governamentais não foi superada
na Rodada Uruguai, que resultou na
criação da Organização Mundial do
Comércio (OMC).
O marco regulatório para o tema
ainda é o Acordo sobre Compras
Governamentais (GPA, em sua sigla em
inglês), acordo plurilateral negociado
na Rodada Tóquio, com suas emendas
consecutivas, e que foi incorporado aos
acordos da OMC, sem, contudo, vincular
todos os membros da organização. Na
atualidade, ele é aplicável apenas a
46 membros da OMC, que constituem
as 19 Partes do GPA, contando a
União Européia como uma parte. No
Comitê de Compras Governamentais,
a esses Estados, somam-se 28 Estados
observadores. Desse grupo, apenas 9
indicaram o interesse de futuramente
aderirem ao acordo, uma vez que a
condição de observador não implica,
necessariamente,
interesse
em
participar formalmente do acordo.
No âmbito do GPA, as Partes apresentam
listas positivas das entidades públicas
que serão abrangidas pelas normas

16

do acordo. As listas variam conforme
o Estado, podendo incluir entidades
centrais, regionais e locais, bom
como entes da administração indireta,
inclusive empresas estatais.
O tema das compras governamentais
é também tratado em organismos
internacionais regionais e em acordos
bilaterais e regionais de comércio.
Especificamente
no
âmbito
do
continente americano, destacam-se a
centralização de informações produzida
pela Rede Interamericana de Compras
Governamentais (RICG) e pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento,
bem como as disposições contidas no
Mercosul, no North American Free Trade
Agreement (NAFTA), na Comunidade
Andina (CAN) e nos diversos acordos
parciais celebrados no âmbito da
Associação
Latino-Americana
de
Integração (ALADI).
No âmbito bilateral, também há
tratados internacionais que trazem
dispositivos
sobre
contratações
públicas. Geralmente inseridas sob a
forma de capítulo nos acordos de livrecomércio, as compras governamentais,
em situações mais raras, como no caso
do acordo Chile-Uruguai, vigente desde
2012, figuram como objeto exclusivo de
tratado bilateral.
Essas normas internacionais, por
sua vez, influenciam a mudança da
legislação doméstica dos países. As

regras aprovadas podem ensejar a
necessidade de rever a respectiva
legislação doméstica com a finalidade
de aproximar duas disposições às
regras e princípios internacionalmente
acordados. Em alguns casos, a
legislação interna foi reformada
inclusive após consulta pública aberta
a atores não nacionais; em outros, a
legislação interna contém referência
textual aos tratados internacionais de
livre comércio firmados pelo país.
Como as compras públicas podem ser
usadas como um poderoso instrumento
de estímulo a certos setores da
economia, elas são, com frequência,
utilizadas aumentar o faturamento
das pequenas e médias empresas.
Assim, disposições legais internas e
internacionais acerca das compras
públicas, por vezes, contêm exceções
que criam discriminações positivas em
favor das PME, facilitando o acesso
destas aos contratos públicos.
No entanto, deve-se destacar, de
antemão, que as PME apresentam
características que lhes conferem
especialidade no âmbito das economias
nacionais. As PME representam a força
e a debilidade de uma economia,
pois, ao mesmo tempo em constituem
uma massa produtiva numericamente
importante, elas são atores mais
suscetíveis aos efeitos negativos
oscilações na atividade econômica
(Guerra e Teixeira 2010). Constata-se,

em primeiro lugar, que elas têm relevante
papel social e econômico, pois são
diretamente responsáveis pela geração
de grande quantidade de empregos e,
por consequência, representam parcela
relevante do Produto Interno Bruto (PIB)
de um país (Guerra e Teixeira 2010;
Banco Mundial 2015). Em segundo
lugar, verifica-se que as PME são
atores econômicos mais vulneráveis,
menos
integrados
ao
sistema
financeiro nacional e internacional
e, por conseguinte, mais sujeitos a
movimentos de desasceleraçao e de
recessão econômica (Aoki e Badalotti
2014). Em razão dessas características,
as PME são objeto de políticas públicas
específicas de fomento, as quais, com
frequência, são baseadas na ampliação
do acesso dessas empresas aos
contratos públicos.
Essas políticas de fomento mediante
participação nos contratos de compras
governamentais podem ocorrer de
formas diversas, variando das simples
reservas de mercado (e.g. Colômbia)
até políticas de eliminação de falhas
de mercado, mediante, por exemplo, a
correção de assimetrias de informação
(e.g. Chile). No entanto, essas políticas
públicas de fortalecimento das PME, na
perpectiva internacional, podem gerar
dificuldades de acesso ao mercado
para aquelas empresas estrangeiras
de igual porte3. Esses efeitos são
3. O conceito de nacionalidade aplicável para empresas
pode gerar dificuldades, uma vez que as legislações
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observados mesmo entre países que
possuem acordos comerciais bilaterais
dotados de disposições para abertura
do setor de compras governamentais.
Na estruturação do texto, optou-se por
analisar, primeiramente, os aspectos
mais gerais, referentes a toda região,
passando-se, em seguida, para os
âmbitos sub-regionais, nacionais e, em
certos casos, locais. A análise, dessa
forma, será iniciada no estudo do
tema das compras governamentais na
América Latina e terminará elucidando
aspectos específicos desse tema na
escala nacional de quatro países da
região (Chile, Colômbia, México e
Peru). Em todo esse percurso analítico,
destacar-se-á o papel das pequenas
e médias empresas nas práticas de
contratações públicas, verificando-se,
sob a perspectiva jurídica e factual,
as possibilidades de participação
desses agentes econômicos como
fornecedores diretos e indiretos de
bens, serviços e obras ao governo, com
nacionais podem adotar critérios distintos para considerar a
empresa nacional ou estrangeira. Neste relatório, adotarse-á combinação do critério factual e formal, baseado no
exercício das atividades da empresa e do local de sua
constituição, independentemente da origem do capital
e da nacionalidade de seus sócios. Dessa forma, a filial
de uma empresa multinacional e ou um empreendimento
resultante de IED, cuja atuação em determinado país não
se limita, portanto, a simples representação comercial, será
considerada, na perpectiva desse país em que atua, uma
empresa nacional. Diferentemente, a empresa estrangeira
é aquela que, embora possa ter representação em certo
país, não exerce sua atividade principal no território deste
e, por isso, não está habilitada a participar de programas
de fomento às empresas domésticas. Para uma discussão
mais detelhada do tema, inclusive com análise de direito
comparado e do tramento regional sobre tema (Código de
Bustamante), consultar, inter alia, Pauls 2005.
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ênfase a seu acesso aos processos de
compras de Estados estrangeiros.

1. ACORDOS
TRADICIONAIS
SOBRE
CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS NA
AMÉRICA LATINA
A América Latina possui países
em
diferentes
condições
de
desenvolvimento socioeconômico o que
se reflete em distintas características
institucionais e jurídicas. A análise de um
tema de grande especificidade, como
é o caso das compras governamentais
e das PME, evidencia diferenças e
semelhanças na região.
As legislações gerais de contratações
públicas, em muitos países da América
Latina, são recentes. Embora seja
possível identificar dispositivos gerais
comuns a praticamente todos os países
da região, a realidade local permite
notar algumas nuances que podem ou
não ser relevantes do ponto de vista do
acesso das PME.
A análise das características inerentes
às contratações públicas na América
Latina, especialmente nos mercados

examinados de Chile, Colômbia,
México e Peru, apresenta uma
dificuldade adicional, uma vez que
não há, dentre as diversas instituições
regionais existentes, uma base de
dados unificada, que permita fazer
uma avaliação comparada desses
respectivos mercados.

dos Estados Americanos (OEA)
quanto pelo International Development
Research Centre (IDRC) – é um
organismo importante na produção de
estudos e relatórios e na realização de
eventos sobre o tema4.

O
Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento (BID), a Rede
Interamericana
de
Compras
Governamentais (RICG) são duas
fontes importantes na produção, coleta,
sistematização e análise de informações
relativas às contratações públicas e
merecem destaque nessa primeira
etapa. Enquanto o BID financia projetos
relacionados ao desenvolvimento, a
RICG – apoiada tanto pela Organização

Conforme
apontado
no
item
anterior, muitos países da região
apenas sistematizaram uma lei para
contratações públicas nos últimos anos.
A Tabela abaixo mostra que apenas a
Venezuela, na região da América Latina,
não promoveu reforma legislativa sobre
o tema:

1.1. QUADRO GERAL

4. No Anexo I, há mais informações sobre as atividades
do BID e da RICG em relação ao tema das contratações
públicas.

Tabela 1. Países que reformaram suas leis de contratações públicas
na América Latina
País

Reforma

País

Reforma

País

Reforma

Argentina

X

El Salvador

X

Peru

X

Bahamas

Guatemala

X

Rep. Dom.

X

Barbados

Guiana

Suriname
Trinidad e Tobago

Belize

X

Haiti

Bolívia

X

Honduras

X

Uruguai

Brasil

X

Jamaica

X

Venezuela

Chile

X

México

X

Colômbia

X

Nicarágua

X

Costa Rica

X

Panamá

X

Equador

X

Paraguai

X

X

Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.
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Há grande dificuldade de obtenção
de dados confiáveis sobre compras
governamentais. Considerando os
dados da OCDE, cujos valores diferem
dos encontrados no Sistema Latino
Americano e Caribenho (SELA) e no
Banco Mundial (BM), a participação
das compras governamentais no
PIB dos países da região tende a ser
menor do que a observada nos países
desenvolvidos, que se situa em torno de
13% (OCDE 2016). Colômbia, Equador
e Paraguai constituem exceções
importantes nesse padrão, pois seus

gastos públicos por meio de compras
governamentais são superiores a 10%
do PIB de cada um deles. Esse mesmo
padrão não pode ser inferido de outras
bases de dados5.

5. Estudo do SELA (Latin American and Caribbean
Economic System), por exemplo, disponível em http://
www.sela.org/media/268509/public-procurement-as-a-toolfor-development-in-lac.pdf, aponta, com base em dados
do Banco Mundial, que, na América Latina, a média de
participação das Compras no PIB é de 15,52%, (p. 11). No
entanto, mesmo considerando os dados do SELA, verificase que os valores percentuais das compras públicas na
América Latina são ligeiramente superiores aos dos EUA e
muito superiores aos da UE (p. 9).

De uma maneira geral, é possível
estimar que os governos da América
Latina adotam uma legislação sobre
contratações públicas com princípios
comuns, com especial destaque à
promoção de maior eficiência nos

gastos públicos e no funcionamento
do Estado em geral. Essa aproximação
resulta na adoção de marcos normativos
convergentes em diversos aspectos,
como demonstra o gráfico a seguir.

Figura 2. América Latina: Princípios mais frequentes nos sistemas de compras
públicas dos países latino-americanos6

Figura 1. América Latina: Participação das compras no PIB

Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.
6. Esses dados foram obtidos com base em questionário produzido pela RICG, OEA, BID, e respondido por gestores
públicos dos seguintes países: Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana e Uruguai.

Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.
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Os dois princípios mais frequentes
nos sistemas de compras públicas
dos países latino-americanos são
transparência e eficiência. Ambos
impactam
diretamente
sobre
o
funcionamento do Estado e sobre a
qualidade de seus gastos públicos. A

transparência está mais diretamente
relacionada a coibir práticas corruptas
nas contratações públicas. Essas
práticas produzem impactos sobre a
eficiência dos gastos públicos, pois,
em regra, privilegiam, ilicitamente,
escolhas mais dispendiosas para
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o governo. A eficiência, por sua
vez, concerne não apenas à lisura
do processo como também a sua
tempestividade e simplicidade, uma vez
que procedimentos de contratações
morosos e complexos aumentam o
preço final da compra pública.

Considerando
esses
princípios,
as reformas legislativas recentes
executadas pelos países da América
Latina tinham objetivos diversos. A
importância dos objetivos varia de
acordo com a legislação nacional.

Figura 3. América Latina: Objetivos das reformas na legislação de compras públicas
dos países da América Latina7

das PME às compras públicas foi
também um objetivo bastante citado
pelos Estados da região.
As reformas legislativas, por vezes,
não geram efeito sobre a realidade. Na
verdade, com frequência, essas reformas
geram efeitos imprevistos. No caso
das reformas nas leis de contratações
públicas, a principal consequência foi
o aumento da transparência. Ainda
que esse não tenha sido o objetivo
precípuo (declarado) da maior parte
das reformas, esse é o mais importante
princípio regente dos procedimentos

de compras públicas, juntamente com
a eficiência. Dessa forma, antes de
definir objetivos, as reformas tiveram
a finalidade de adequar a legislação
nacional aos princípios que devem
informar os procedimentos de compras
públicas.
A transparência dos processos de
contratações governamentais depende
da disponibilidade tempestiva e
abrangente de informações. Estas
devem ser acessíveis aos interessados
de forma simples e pouco dispendiosa.

Tabela 2. Disponibilidade de informações nos países de América Latina e Caribe8
Categorias

Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.
7. Esses dados foram obtidos com base em questionário produzido pela RICG, OEA, BID, e respondido por gestores
públicos dos seguintes países: Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana e Uruguai.

De forma coerente com a importância
atribuída ao princípio da eficiência, os
objetivos declarados que embasaram
as reformas das leis de compras
domésticas
dos
países
latino-
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americanos
foram
principalmente
a incorporação de mecanismos
inovadores e a simplificação dos
procedimentos administrativos. Devese destacar que a facilitação do acesso

Dados sobre
categorias
(bens, serviços
e obras)

Número de
contratos

Dados sobre
procedimento
(adjudicação
direta, licitação)

Número de
contratos

Dados sobre
tamanho do
fornecedor

Número de
contratos

Valor dos
contratos

Valor dos
contratos

Valor dos
contratos

Sempre

Algumas
vezes

Após
peticionamento

Indisponível

58%

25%

0%

17%

67%

8%

8%

17%

58%

25%

0%

17%

67%

8%

8%

17%

33%

8%

17%

42%

42%

0%

17%

42%

Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

8. Esses dados foram obtidos com base em questionário produzido pela RICG, OEA, BID, e respondido por gestores
públicos dos seguintes países: Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana e Uruguai.
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As informações sobre contratações
públicas referentes às categorias de
objetos contratados e aos procedimentos
de contratação têm razoável publicidade
nos países latino-americanos. Os
dados concernentes ao tamanho do
fornecedor (principalmente se constitui
PME ou grande empresa) estão menos
disponíveis nos países da região.

Outro aspecto importante sobre os
sistemas de contratações públicas nos
países da América Latina diz respeito
aos instrumentos de contratação
pública usados pelos governos.

acessam catálogos com produtos
de fornecedores pré-cadastrados,
tornando mais rápido o processo de
aquisição.
Se considerada de forma agregada,
a demanda do Estado tem forte

impacto na economia, pois movimenta
elevados valores financeiros. Por essa
razão, é frequente o uso das compras
governamentais como instrumento de
desenvolvimento de políticas públicas.

Figura 5. Objetivos buscados pelas compras públicas11

Figura 4. Instrumentos de contratação pública9

Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.
Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Acerca dos instrumentos de contratação, alguns são claramente predominantes nas
contratações públicas dos países da região. Os convenios-marco10 destacam-se por
serem usados, em todos os âmbitos, por quase metade dos países pesquisados.
Eles são caracterizados pelo estabelecimento de preços e de condições de compras
por período determinado de tempo. Durante esse período, as entidades licitantes
9. Novamente, os países respondentes foram: Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá,
Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.
10. Um “convenio marco” é um mecanismo que possibilita compra por meio de um catálogo eletrônico, semelhante à “Ata de
Registro de Preço” praticada no Brasil.
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Considerados quatro grupos de objetivos – compras sustentáveis12, apoio às PME,
apoio à inovação e apoio a setores vulneráveis, quase 90% dos países fazem uso das
compras governamentais para beneficiar as PME. A razão desse direcionamento é a
grande importância que esse tipo de empresa tem no funcionamento da economia e,
principalmente, na geração de empregos (Aoki e Badalotti 2014).

11. Informações referentes a Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana e Uruguai.
12. O conceito de compras sustentáveis refere-se à possibilidade de participação contínua e autônoma das PME das
contratações públicas, sem necessidade de o Estado promover incentivos específicos.
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Considerando essa forte relação entre
compras governamentais e PME, muitos
países adotam políticas específicas
que incentivam a participação dessas
empresas nas contratações públicas.
No entanto, as disposições atinentes
às PME referem-se precipuamente às
empresas nacionais, ou seja, sediadas
no território do Estado que é parte da
contratação. Em outros termos, não
se nota uma preocupação geral com
as PME, mas, sim, uma preocupação
específica com as PME nacionais, ainda
que estas sejam constituídas de capital
estrangeiro, uma vez que a origem do
capital não prejudica a função sócio-

economica que esse tipo de empresa
tem na maior parte dos Estados. Essa
ideia é reforçada nos dispositivos de
diversos acordos preferenciais de
comércio, os quais, com frequência,
em anexos dos capítulos de compras
governamentais, apresenta exceções
referentes aos programas de incentivo
às PME. Dessa forma, em regra, a
existência de política pública de
incentivo à participação das PME
nos contratos públicos não implica,
automaticamente, que empresas de
igual porte sediadas em outros países
possam se beneficiar dos resultados
dessa política.

Figura 6. Medidas de apoio às PME13

Para que a participação das PME seja sustentável, dotada de autonomia e
continuidade, os países fazem uso de instrumentos diferentes. O Chile prefere
adotar medidas que reduzam a assimetria de informação entre empresas grandes
e pequenas (Rozenwurcel e Drewes 2012), sem adotarem discriminações positivas
em sua legislação ou em suas políticas públicas. México e Peru, por sua vez, adotam
soluções legislativas favoráveis às PME.

Tabela 3 – Ferramentas para sustentabilidade do acesso das PME às compras
públicas (opções por país)14
Sem ferramentas

Equador, Jamaica, República Dominicana,
Uruguai

Instrumentos de informação

Chile, Colômbia, Costa Rica, Panamá,
Paraguai

Especificações técnicas

Colômbia

Selos, mecanismos de verificação e
certificação

Chile

Legais

México e Peru

Políticas estratégicas e planos de ação

Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguai e
Peru

Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

A tendência é de que sistemas mais informatizados, com maior disponibilidade de
instrumentos e funções eletrônicas, contribuam para diminuir os custos de longo prazo
dos procedimentos de compras governamentais e a aumentar o acesso de empresas
aos contratos públicos. O sistema chileno, centralizado na instituição denominada
ChileCompra, é um dos mais informatizados da América Latina e tem sido usado como
exemplo para outros países da região (PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013).

Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

13. Informações referentes a Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana e Uruguai.
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14. Informações referentes a Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana e Uruguai.
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submeter propostas e apresentar faturas
eletronicamente. O próprio contrato,
inclusive sua execução e eventuais
modificações, pode ser administrado
por esses meios virtuais. No sistema
chileno, além disso, as empresas são
devidamente avaliadas, facilitando ao
gestor público, por meio de consulta
aos históricos de fornecimento das
entidades, ponderar os riscos da
contratação.

Rep. Dom.

X

X

Peru

X

X

Colômbia

X

X

El Salvador

X

X

Uruguai

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

Costa Rica

X

X

X

Paraguai

X

X

X

Panamá

X

X

X

X

Chile

X

X

X

X

Equador

X

X

83%

92%

Proporção de
países que
contam com a
funcionalidade

Administração do contrato

X

Apresentação eletrônica de
faturas

X

Envio eletrônico de propostas

Publicação de convocatórias de
procedimentos de contratação

México

Avaliação de empresas

Publicação de planos de
contratação pública

Tabela 4.Ferramentas eletrônicas dos sistemas de compras15

X

X
X

50%

50%

8%

42%

Fonte: PEREZ, RICG, OEA, BID, 2013. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Considerados cinco itens essenciais nas contratações públicas, o Chile disponibiliza
eletronicamente todos esses instrumentos. Os planos de contratação e os
procedimentos de contratação pública são devidamente divulgados, possibilitando o
amplo conhecimento dessas normas por parte de interessados situados em território
chileno e em outros países. Essas empresas, cientes das normas da seleção, podem
15. Informações referentes a Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru,
República Dominicana e Uruguai.
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A Colômbia oferece eletronicamente
apenas a consulta às normas da
contratação pública, não ofertando
instrumentos virtuais de administração e
execução do contrato. A disponibilização
das normas de contratação é o item
mais frequente nos sistemas de
compras dos países latino-americanos.
O México também não oferece esses
instrumentos, ainda que possibilite o
envio eletrônico de propostas pelas
empresas e disponibilize listas de
avaliação das entidades fornecedoras.
O Peru não permite a apresentação
eletrônica de faturas e também não
avalia as empresas, tornando mais
morosas, respectivamente, a seleção
de fornecedores pelo governo e
a realização de pagamentos aos
contratados.
As reformas nos sistemas de compras
públicas, materializadas principalmente
na simplificação e informatização de
procedimento, têm sido favoráveis
à concorrência entre as empresas.

Essas medidas gerais de aumento da
transparência e da eficiência afetam
igualmente empresas nacionais e
estrangeiras estabelecidas ou não no
território da contratante. Entretanto,
nos casos de medidas específicas de
favorecimento de empresas menores,
os efeitos parecem ser mais limitados
apenas aos seus destinatários diretos:
micro, pequenas e médias empresas
que operam no território da contratante.
Em raciocínio inverso, as grandes
empresas (nacionais e transnacionais) e
as PME de países estrangeiros estariam
excluídas do benefício.

1.2. CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS NA ALADI
1.2.1 Contratações Públicas
no Organograma da ALADI
A ALADI16 disponibiliza, em seu
sítio eletrônico, informações sobre a
legislação de compras públicas de
Chile, Colômbia, México e Peru. O
16. A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI),
concebida pelo Tratado de Montevidéu (1980) como
substituta da Associação Latino-Americana de Livre
Comércio (ALALC; 1960), é organização internacional
dotada de personalidade jurídica (art. 52 do Tratado
de Montevidéu) e admitida no sistema multilateral de
comércio com fundamento na cláusula de habilitação, que,
na prática, constitui exceção à cláusula da nação mais
favorecida (MRE, 2016). Seus objetivos estão previstos, de
forma genérica, em seu art. 1 de seu tratado constitutivo.
Eles podem ser sintetizados na busca de integração
gradual dos países latino-americanos, destacando o
desenvolvimento econômico e social de suas sociedades,
bem como na redução de disparidades regionais. Sua
finalidade última, como se infere do art. 1 de sua Carta, é
a criação de um mercado comum latino-americano, ainda
que não sejam estipulados prazos determinados para sua
consecução.
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órgão da ALADI encarregado de regular
o tema compras governamentais dentro
da organização intergovernamental é o
Grupo de Trabalho sobre Novos Temas,
criado pela Resolução 293, de 12 de
maio de 2005, adotada pelo Comitê
de Representantes da ALADI, órgão
político permanente e foro negociador
onde são analisadas e aprovadas todas
as iniciativas destinadas a cumprir os
objetivos fixados pelo Tratado17.

Conforme a Resolução 293, o Grupo
de Trabalho sobre Novos Temas deve
abordar, de maneira propositiva,
os seguintes assuntos: políticas de
concorrência; comércio de serviços;
propriedade
intelectual;
proteção
dos
conhecimentos
tradicionais;
investimentos;
dupla
tributação;
compras do setor público.

17. Art. 35 a 37 e 43 do Tratado de Montevidéu.

A partir da reestruturação ocorrida
em 2014, as reuniões do Grupo de
Trabalho ocorrem com o intervalo
mínimo de três meses18 e suas decisões
e recomendações são tomadas
preferencialmente
por
consenso,
processo decisório preferido no
âmbito da ALADI, evidenciando-se
sua característica intergovernamental.
Esse Grupo de Trabalho, durante o
ano de 2016, tem sido coordenado
por representante brasileiro, cujos
resultados apresentados ainda são
apenas iniciais (ALADI, 2016).

Figura 7. Organograma da ALADI para Compras Públicas
Políticas de
concorrência

Comércio de
serviços

Conselho de
Ministros

Conferência
de Avaliação e
Convergência

Comitê de
Representantes

Secretaria-Geral

Propriedade
intelectual

Grupo de
Trabalho de
Novos Temas

Proteção dos
conhecimentos
tradicionais

Dupla tributação

Compras do
setor público
Fonte: ALADI. Elaboração CCGI-EESP/FGV.
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É possível concluir que, por ser um
tema relativamente recente no âmbito
da ALADI e ser incluído em um grupo
de trabalho mais abrangente, o tema
das contratações públicas ainda não
ocupa um espaço central nos trabalhos
da ALADI, embora haja esforços
crescentes para desenvolver o tema
no âmbito da organização. Da mesma
forma, o acesso das PME ao mercado
de compras públicas também não
possui direcionamento específico,
mesmo que tenham sido objeto de
acordos e de iniciativas parciais dos
países-membros.

1.2.2. Acordos firmados
no âmbito da ALADI com
disposições sobre compras
governamentais
18. Parágrafo Sexto da Resolução n°368, adotada em 17
de janeiro de 2014.

A estrutura da ALADI possibilita aos
seus membros firmarem acordos de
comércio mais específicos em seu
âmbito. Ela comporta dois gêneros
de acordos: de alcance regional (em
que são parte todos os membros
da ALADI) e de alcance parcial
(vinculantes apenas para alguns
membros do bloco, similarmente
ao que ocorrem com os acordos
plurilaterais da OMC). Os acordos de
alcance parcial, por sua vez, podem
ser de variadas espécies, destacandose os Acordos de Complementação
Econômica (ACEs), os quais objetivam
dinamizar o desenvolvimento dos
Estados-membros mediante estímulo
à complementaridade dos sistemas
produtivos da região.
Como principal instrumento jurídico
de comércio internacional na esfera
da ALADI, os ACEs podem ser mais
abrangentes, incluindo a integralidade
do universo tarifário, ou abranger
número restrito de produtos (MRE,
2016). Alguns desses acordos de
alcance parcial, especialmente os
ACEs, contêm disposições sobre
compras governamentais.
Os principais acordos são os seguintes:
(i) Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica
(ACE) nº 41 (Chile e México); (ii) ACE
nº 60 (México e Uruguai); iii) ACE nº 65
(Chile e Equador); iv) ACE nº 24 (Chile
e Colômbia); v) ACE nº 33 (Colômbia,
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México e Venezuela); (vi) ACE nº 38 (Chile e Peru); (vii) ACE nº 23 (Chile e Venezuela);
e (viii) Acordo de Alcance Parcial (Colômbia e Panamá), celebrado ao amparo do art.
25 do Tratado de Montevidéu (1980).
Tabela 5. Dispositivos sobre Compras Públicas em acordos da ALADI
Tratado no
âmbito da ALADI

Assinatura/
Vigência

Artículo 31º. El Consejo de Administración, que establece el
Artículo 35 definirá durante el primer año de vigencia de este
Acuerdo, el ámbito y los términos que regularán las compras
gubernamentales entre las Partes. Para tal efecto, tomará
en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio (GATT) para que las Partes gocen
de un acceso abierto, transparente equitativo y competitivo
tratándose de compras del sector público.

ACE nº 23 (Chile
e Venezuela)

1993/1993

Artículo 18. La Comisión Administradora, que establece el
Artículo 33° definirá en el curso del primer año de vigencia del
Acuerdo, el ámbito y los términos que regularán las compras
gubernamentales entre los países signatarios. Para tal efecto,
tomará en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) para
que los países signatarios gocen de un acceso abierto y
competitivo tratándose de compras del sector público.

ACE nº 24 (Chile
e Colômbia)

1993/1993

O texto é igual ao do art. 18 do ACE n° 23, celebrado entre
Chile e Venezuela.

ACE nº 33
(Colômbia,
México e
Venezuela)

1994/1995

Contém capítulo específico (Capítulo 15) sobre compras
públicas.

1998/1998

Artículo 20- La Comisión Administradora, que establece el
Artículo 31 del presente Acuerdo estudiará y propondrá, en el
curso del primer año de vigencia del Acuerdo, los términos que
regularán la negociación de los Países Signatarios, en materia
de compras gubernamentales.

2007/2008

O Protocolo Adicional ao ACE n° 41 incorpora o setor público
ao tratado de bilateral de livre-comércio, firmado entre Chile e
México.

ACE nº 38 (Chile
e Peru) - 1998
Primeiro Protocolo
Adicional ao
Acordo de
Complementação
Econômica (ACE)
nº 41 (Chile e
México) - 2008
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1993/não
vigente

ACE nº 60
(México e
Uruguai)

2003/2004

Disposições sobre Compras
CAPITULO X
COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO

Acordo de
Alcance Parcial
(Colômbia e
Panamá)

Artículo 20-04: Negociaciones futuras – Compras del Sector
Público y Servicios Financieros.
1. Las Partes acuerdan la conclusión de un capítulo en
materia de compras del sector público a más tardar dos (2)
años después de la entrada en vigor de este Tratado. Dicho
capítulo se definirá de común acuerdo con un ámbito de
aplicación amplio. La Comisión establecerá los procedimientos
pertinentes para llevar a cabo lo anterior.
Artículo 16.5: Negociaciones Futuras
ACE nº 65 (Chile
e Equador) - 2010

2009/2010

Una vez entrado en vigor este Acuerdo, las Partes darán
comienzo a negociaciones respecto a un Capítulo en materia
de contratación pública.

Fonte: ALADI, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Desses oito tratados, cinco deles (ACE
n° 23, ACE n° 24, ACE n° 33, ACE n°
38, ACE n° 60) apresentam dispositivos
programáticos que exortam as partes a
negociarem o âmbito e os termos que
regularão as compras governamentais.
Os outros três tratados (ACE n° 24,
Protocolo Adicional ao ACE n° 41 e
o Acordo de Alcance Parcial entre
Colômbia e Panamá) apresentam um
capítulo sobre compras governamentais
estruturado em princípios, regras
e procedimentos de contratações
públicas.

ainda não foi ratificada pelos Estados
Partes. O Protocolo de Contratações
Públicas do Mercosul visa a proporcionar
aos fornecedores de bens e prestadores
de serviços estabelecidos nos Estados
Partes, sobretudo, um tratamento
não discriminatório no processo de
contratações efetuados pelas entidades
públicas de seus países. Em 2006, o
anexo do Protocolo foi substituído pela
Decisão do Conselho Mercado Comum
n° 23/06, que também não está vigor
por não ter sido ratificada por todos os
Estados Membros do Mercosul.

1.3. CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS NO
MERCOSUL

A versão de 2004 do Protocolo é baseada
nos princípios da transparência e da
não discriminação nos processos de
contratação de bens, serviços e obras
públicas, assim como também se
respaldam nos princípios da legalidade,
imparcialidade, igualdade, devido
processo legal, publicidade, vinculação
ao instrumento convocatório, livre

A Decisão do Conselho Mercado
Comum n° 27/04 estabelece uma
regulamentação geral sobre compras
governamentais no âmbito do bloco que
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concorrência, dentre outros que sejam
acordados entre os membros (Jorge &
Rodriguez 2011:9).
Diferentemente do GPA, o Protocolo de
Compras Públicas do Mercosul contém
a cláusula da nação mais favorecida.
Segundo essa claúsula clássica do
comércio internacional, cada Estado
Parte deve estender, imediata e
incondicionalmente, aos fornecedores
os dos outros Membros do Mercosul o
benefício concedido aos fornecedores
de qualquer Estado
O Protocolo também prevê o tratamento
nacional, em virtude de cada Estado
Parte dever conceder aos fornecedores
e prestadores de bens, serviços e obras
públicas de qualquer Estado Parte
um tratamento não menos favorável
àquele concedido aos fornecedores e
prestadores nacionais, sem prejuízo
da faculdade de cada Estado manter
exceções limitadas (Jorge & Rodriguez
2011:9).
Alguns dispositivos determinam que
os requisitos e especificações técnicas
determinantes para as características
dos bens, serviços e obras públicas,
e que sejam objetos de contratação,
não se aplicarão com vistas a anular ou
limitar a competição dos Estados, criar
obstáculos desnecessários ao comércio
ou discriminar fornecedores. O âmbito
de aplicação do Protocolo se aplica às
contratações públicas que as entidades
de todos os níveis do governo federal e
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subfederais celebrem para aquisições
de bens, serviços e obras públicas,
mediante qualquer método contratual,
sempre e quando seu valor seja igual
ou superior aos limites estabelecidos no
seu Anexo V (patamares), sem prejuízo
da reserva de cada Estado Parte.
Nesse
contexto,
o
Protocolo
compreende uma estrutura flexível, em
que se permite que os países adotem
compromissos diferenciados, pelo
menos por um período de tempo, até
que atinjam a liberalização por meio
de negociações futuras nas rodadas
de negociação, com algumas reservas
feitas pelos Estados Partes.
A condição de união aduaneira
imperfeita, i.e., sem um efetivo Mercado
Comum, serviu como justificativa
para que as partes excluíssem das
negociações certos setores, entidades,
bens, serviços, assim como permitiu a
discriminação em alguns pontos.
As exceções gerais contemplam a
possibilidade de adotar medidas para
proteger os interesses essenciais das
Partes em matéria de contratações
relativas à segurança e defesa nacional,
moral, ordem e segurança públicas,
vida ou saúde humana, animal ou
vegetal sempre que essas medidas não
se apliquem de modo que constituam
um meio de discriminação arbitrária ou
injustificável, ou que sejam restrições
disfarçadas ao comércio.

O Protocolo se abstém de regular
as contratações financiadas total
ou parcialmente pelos organismos
internacionais,
salvo
se
suas
normas admitam a aplicação do
Protocolo do Mercosul. Os Estados
poderão considerar compensações,
entendendo essas como ofertas
adicionais ao objeto principal da
contratação, sempre que seja indicado
na convocatória de licitação de
bens, serviços ou obras públicas de
relevância econômica ou tecnológica.
O Protocolo estabelece também a
necessidade para que as contratações
públicas sejam realizadas mediante
licitação pública ou contratação
direta, conforme os casos indicados
no art. 18 do Protocolo. O processo
de habilitação dos fornecedores
deverá ser realizado de forma não
discriminatória e, por fim, a entidade
contratante adjudicará o contrato ao
fornecedor ou prestador que tenha
apresentado capacidade de execução
e oferta mais vantajosa, de acordo com
os critérios específicos de avaliação
estabelecidos na convocatória.
Buscando as últimas tendências em
incorporação de sistemas de tecnologia
da informação para contratação pública,
com vistas a melhorar o acesso ao
mercado de compras dos Estados, cada
Estado Parte deve envidar esforços

para implementar um sistema único de
informação eletrônica para a divulgação
de avisos de concurso das respectivas
entidades. Além disso, o Protocolo
prevê o desenvolvimento de programas
de cooperação técnica conjunta para
promover uma maior compreensão
dos respectivos sistemas de compras
governamentais (SELA 2015:25).
Ressalta-se a criação do Comitê Técnico
de Políticas Públicas que distorcem a
Competitividade do Mercosul, emanado
da Decisão do Conselho Mercado
Comum n° 20/94, que tem como
escopo identificar medidas de políticas
públicas que, pela sua natureza
discriminatória, podem prejudicar o
funcionamento do sistema sistema de
compras governamentais.
O Mercosul tem avançado nos últimos
anos em relação à contratação
pública especialmente em relação à
implementação de compras públicas
sustentáveis (de forma a minimizar
os impactos nomeio ambiente)19
e agricultura familiar por meio da
19. Ressalta que as compras públicas sustentáveis foram
identificadas na Agenda 21 e no capítulo III do Plano de
Implementação Johanesburgo (2002), como um dos meios
para se atingir a sustentabilidade. Foi estabelecido em
2005 o Grupo de Trabalho de Marrakesh sobre compras
públicas sustentáveis na Costa Rica, com a participação
da Argentina, México e a representação do Estado de
São Paulo (Brasil). O referido grupo esteve em vigor até
2011. Esta iniciativa foi promovida na Conferência Rio
+ 20 (2012) pelo PNUMA, e tem como objetivo auxiliar
os governos a maximizar os seus benefícios sociais e
econômicos na aquisição de bens e serviços.
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contratação
pública
internacional
(Projeto Piloto de Compras Públicas
Sustentáveis do Mercosul). O projeto
está sendo conduzido pelo Subgrupo
de Trabalho nº 6 (SGT-6) com o apoio
do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA), por meio de
seu Escritório Regional para a América
Latina e o Caribe.
Essa
iniciativa
tem
sido
feita
especialmente a partir de algumas
ações como a Política de Promoção e
Cooperação na Produção e Consumo
Sustentável (2007), incentivando a
adoção de práticas de produção
e consumo sustentável, buscando
aumentar a competitividade e reduzir
os riscos para a saúde humana e o
meio ambiente (SELA 2015:19).

1.4. OS APCs DE CHILE,
COLÔMBIA, MÉXICO E
PERU
Os acordos preferenciais de comércio
(APCs) firmados por Chile, Colômbia,
México e Peru com Estados que não
são membros da ALADI20 também
contêm capítulo sobre compras
governamentais. Nesses capítulos
20. Os países membros da ALADI podem assinar acordos
parciais e de complementação econômica entre si e
possuem preferências entre si, conforme já apontado em
itens anteriores. As negociações com países que não
são membros da ALADI são negociações novas, que não
partem de um patamar inicial já estabelecido por acordo
anterior.
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estão estruturadas as normas gerais
que devem reger a legislação interna
de compras públicas que, em princípio,
devem ser abertas à participação das
empresas da contraparte do acordo.
O princípio do tratamento nacional é um
dos grandes norteadores dos tratados,
inclusive no âmbito das compras
governamentais, estando previsto em
todos eles, mesmo que frequentemente
derrogado por disposições especiais
aplicáveis a certos setores ou atividades.
Por meio da observância desse princípio,
objetiva-se garantir que, durante o
processo de licitação, seja atribuído
tratamento não discriminatório aos
bens, serviços e provedores de bens e
serviços de ambas as partes do acordo.

Tabela 6. Chile, Colômbia, México e Peru: APCs com Capítulos sobre Compras
(com data de assinatura e de vigência)
Chile

Colômbia

México

Peru

Aliança do Pacífico

2014 (A); 2016
(V)

2014 (A); 2016
(V)

2014 (A); 2016
(V)

2014 (A); 2016
(V)

América Central

1998 (A);
2002 (V- Costa
Rica e El
Salvador), 2008
(V-Honduras),
2010
(V-Guatemala)
e 2012
(V-Nicarágua)

Austrália

2008 (A); 2009
(V)

2011 (A); 2013
(V- Costa Rica,
Honduras e
Guatemala)
e 2012
(V-Nicarágua e
El Salvador);

Brasil (não vigente)
Canadá

1996 (A); 1997
(V)

2008 (A); 2009
(V)

Cingapura

2005 (A); 2006
(V)

2008 (A); 2009
(V)

Colômbia

2006 (A); 2009
(V)

Coréia do Sul

2003 (A); 2004
(V)

EFTA

2003 (A); 2004
(V)

2008 (A); 2011
(V)

Estados Unidos

2003 (A); 2004
(V)

2006 (A); 2012
(V)

Hong Kong

2010 (A); 2011
(V)

2006(A); 2009
(V)
2000 (A); 2001
(V)

2007 (A; V)

México
Nova Zelândia,
Cingapura e Brunei

2008 (A); 2011
(V)

2014 (A; V)

Israel
Japão

2000 (A); 2001
(V)

2004 (A); 2005
(V)
1994 (A), 1995
(V)*

2005 (A); 2006
(V)

2011 (A); 2012
(V)
2011 (A); 2012
(V)
2008 (A); 2009
(V) (Cingapura)

*. Foi concebido como acordo tripartite entre México, Colômbia e Venezuela. Foi denunciado pela Venezuela em 22 de
maio de 2006.
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Triângulo Norte
(Guatemala,
Honduras e El
Salvador)

Tabela 7. Chile: Disposições sobre acesso das PME às Compras Públicas

2007 (A); 2009
(V-Guatemala)
e 2010 (V- El
Salvador e
Honduras)

TPP (não vigente)
União Europeia

2016 (A)
2002 (A); 2003
(V)

Uruguai

2016 (A)

2016 (A)

2012 (A); 2013
(V)**

1997 (A); 2000
(V)

2012 (A) 2013
(V)***

6

7

11

Contraparte
chilena

Ano do
Acordo

Dispositivo referente às pequenas
e médias empresas no Capítulo de
Compras Governamentais

Exceção à aplicação das
disposições do Capítulo de
Compras Públicas

América
Central

2002 (Costa
Rica e El
Salvador),
2008
(Honduras),
2010
(Guatemala)
e 2013
(Nicarágua)

Não há disposição expressa sobre
PME.

Sem disposição que exclua
as PME da aplicação
do capítulo de Compras
Públicas.

Austrália

2009

Artículo 15.24: Consultas sobre
Contratación Pública

Lista de Australia
Este Capítulo [de compras
governamentais] no se
aplica a: (a) ninguna
forma de preferencia para
beneficiar a pequeñas y
medianas empresas;

2016 (A)

Número Total de
Acordos

18

** Este tratado foi celebrado entre União Europeia, Colômbia e Peru.
*** Trata-se do mesmo tratado celebrado entre União Europeia, Colômbia e Peru.
Fonte: USITC, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Dos países analisados nesse estudo,
o Chile é aquele que apresenta maior
número de tratados bilaterais com
capítulo referente a contratações
públicas. A Colômbia, por sua vez,
apresenta apenas acordos com EFTA,
EUA, México, UE e com os países do
Triângulo
Norte
Centro-Americano
(Nicarágua, Honduras e El Salvador),
situando-se atrás do México no número
de acordos. Do grupo selecionado, o
Peru é país que mais vem celebrando
APCs nos últimos anos.
A UE tem sido bastante presente na
região, celebrando APCs com quatro
países latino-americanos, nos quais
todos continham um capítulo para
contratações públicas, sem variações
relevantes.
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1.4.1. Chile
O Chile assinou mais de uma dezena
de acordos preferenciais de comércio.
Em muitos dos capítulos de compras
públicas desses acordos, há previsões
relativas às PME, cujo principal ponto
é o aumento da transparência dos
procedimentos e a facilitação do
acesso dessa modalidade empresarial
aos processos de compras públicas,
conforme ocorre nos APCs do Chile
firmados com Austrália e com os EUA.
São recorrentes as ideias de “maximizar”
e de “aumentar ao máximo” o acesso
às contratações governamentais, com
o intuito de fortalecer as PME e de
incrementar a eficiência dos gastos
públicos, mediante acirramento da
concorrência entre fornecedores.

3. Las Partes intercambiarán
información relativa al desarrollo y uso
de las comunicaciones electrónicas en
los sistemas de contratación pública,
deberán intercambiar estadísticas y
otra información; y realizar esfuerzos
para aumentar el entendimiento de sus
respectivos sistemas de contratación
pública. Las Partes también deberán
intercambiar información acerca
de sus respectivos enfoques para
maximizar el acceso al mercado de la
contratación pública a la pequeña y
mediana empresa.
Canadá

1997

Não há disposição expressa sobre
PME

Lista de Canadá:
1. Este capítulo no se aplica
a las contrataciones relativas
a:
(d) reservas para pequeñas
empresas y empresas de
minorías;
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Colômbia

2009

Artículo 13.18: Punto de Contacto

Lista de Colombia

Cada Parte designará un punto de
contacto para abordar las materias
relacionadas con la implementación
de este Capítulo, tales como:

Este Capítulo no se aplica a:

(d) esfuerzos para aumentar el
entendimiento de sus respectivos
sistemas de contratación pública, con
miras a aumentar al máximo el acceso
a oportunidades de contratación
pública, especialmente para
proveedores de la pequeña y mediana
empresa
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2004

2004

Não há disposição expressa sobre
PME

Sem disposição que exclua
as PME da aplicação
do capítulo de Compras
Públicas.

EFTA

2004

Artículo 67.- Tecnología de la
información y cooperación

Sem disposição que exclua
as PME da aplicação
do capítulo de Compras
Públicas.

Artículo 9.18: Comité sobre
Contratación Pública
Las Partes establecen un Comité
sobre Contratación Pública integrado
por representantes de cada Parte.
Previa solicitud, el Comité se reunirá
para abordar materias relacionadas
con la implementación de este
Capítulo, tales como:
(d) esfuerzos para aumentar el
entendimiento de sus respectivos
sistemas de contratación pública,
con miras a aumentar al máximo
el acceso a oportunidades de
contratación pública para proveedores
de la pequeña empresa. Para tal
fin, cualquiera de las Partes podrá
solicitar a la otra asistencia técnica
relacionada con el comercio, incluida
la capacitación de empleados
públicos o proveedores interesados en
elementos específicos del sistema de
contratación pública de cada Parte.

4. La reserva de contratos
hasta por US$125.000 en
beneficio de las Micro,
Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYMES),
incluyendo cualquier tipo
de preferencias, tales
como el derecho exclusivo
para proveer un bien o
servicio; así como medidas
conducentes a facilitar la
desagregación tecnológica y
la subcontratación.

Coréia do Sul

2. Las Partes procurarán facilitarse
recíprocamente cooperación técnica,
especialmente la orientada a las
pequeñas y medianas empresas,
con el fin de lograr una mejor
comprensión de sus respectivos
sistemas y estadísticas en materia
de contratación pública y un mejor
acceso a sus respectivos mercados.

EUA

Lista de Estados Unidos
1. Este Capítulo no se aplica
a las reservas en favor
de la pequeña empresa y
empresas de minorías.

Hong Kong

2014

Não há disposição expressa sobre
PME.

Sem disposição que exclua
as PME da aplicação
do capítulo de Compras
Públicas.

Japão

2007

Não há disposição expressa sobre
PME.

Sem disposição que exclua
as PME da aplicação
do capítulo de Compras
Públicas.
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Nova Zelândia,
Cingapura e
Brunei

2006

Artículo 16.4: Cooperación Económica
2. Para cumplir con los objetivos
indicados en párrafo 1, las Partes
fomentarán y facilitarán, según
corresponda, las siguientes
actividades incluyendo, pero no
limitándose, a:

Sem disposição que exclua
as PME da aplicação
do capítulo de Compras
Públicas.

(g) trabajar juntos en la promoción del
uso del inglés y otras lenguas como
herramientas para las pequeñas y
medianas empresas, y en el uso de
las herramientas de tecnologías de
información para apoyar el proceso
de aprendizaje, tal como fue acordado
por los Líderes Económicos de APEC
en su 12avo. encuentro.
União Europeia

2003

Artículo 19
Cooperación en el sector de las
pequeñas y medianas empresas
1. Las Partes promoverán un ambiente
favorable para el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas
(PYME).
2. La cooperación consistirá, entre
otras acciones, en:
a) asistencia técnica;
b) conferencias, seminarios,
prospección de oportunidades
industriales y técnicas, participación
en mesas redondas y ferias generales
y sectoriales.
c) fomento de los contactos entre
operadores económicos, de la
inversión conjunta y de la creación de
empresas conjuntas (“jointventures”)
y redes de información a través de los
programas horizontales existentes;
d) facilitación del acceso a la
financiación, suministro de información
y estimulo de la innovación.
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Sem disposição que exclua
as PME da aplicação
do capítulo de Compras
Públicas.

Uruguai

2012

Artículo 23: Comisión de Contratación
Pública
2. La Comisión:
(a) supervisará la implementación de
este Acuerdo en aspectos tales como:
(iii) los esfuerzos para aumentar el
entendimiento de sus respectivos
sistemas de contratación pública,
con miras a aumentar al máximo
el acceso a oportunidades de
contratación pública para proveedores
de la pequena empresa. Para tal
fin, cualquiera de las Partes podrá
solicitar a la otra Parte asistencia
técnica relacionada con el comercio,
incluida la capacitación de empleados
públicos o proveedores interesados en
elementos específicos del sistema de
contratación pública de cada Parte;

Sem disposição que exclua
as PME da aplicação
do capítulo de Compras
Públicas.

Fonte: Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Do texto dos APCs assinados pelo Chile
merece destaque que os três acordos
firmados com três das mais importantes
economias asiáticas não apresentam
itens referentes ao acesso de PME aos
contratos públicos.
Outro aspecto interessante é que o
estímulo à participação de PME nos
contratos públicos pode ser inferido
das
disposições
convencionais
aleatórias sobre essa modalidade
empresarial. Um caso exemplar está
contido no acordo firmado com a UE,
que contém parte específica sobre
cooperação intergovernamental na
promoção de pequenas e médias
empresas, sem mencionar diretamente
o aumento da participação das compras

governamentais como possível objeto
dessa cooperação21.

1.4.2. Colômbia
A Colômbia possui acordos preferenciais
de comércio com EFTA, EUA, México,
Guatemala, El Salvador, Honduras e
UE. Nesses tratados, nos capítulos
sobre
compras
governamentais,
há algumas disposições sobre o
tratamento de pequenas e médias
empresas. As previsões, como no caso
dos tratados chilenos, são gerais, com
fulcro programático ou exortações ao
legislador interno dos Estados Partes.

21. As análises sobre o texto do TPP, do qual o Chile
também é Parte, estão no item 3 deste relatório.
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Tabela 8. Colômbia: Disposições sobre acesso das PME às Compras Públicas

Contraparte
colombiana

Ano de vigência
do acordo

Dispositivo referente às pequenas e
médias empresas, especialmente no que se
refere às compras governamentais

Articulo 9.15: Comité sobre Contratación
Pública
Las Partes establecen un Comité sobre
Contratación Pública integrado por
representantes de cada Parte. Previa
solicitud de una Parte, el Comité se reunirá
para abordar materias relacionadas con la
implementación de este Capítulo, tales como:

Exceção à
aplicação das
disposições
do Capítulo de
Compras Públicas

Artículo 1.2
Objetivos
Los objetivos de este Acuerdo son:
(h) asegurar la cooperación relacionada
con el fortalecimiento de capacidades
comerciales, para expandir y mejorar los
beneficios de este Acuerdo, especialmente
para pequeñas y medianas empresas.
Artículo 7.19
Participación de la Pequeña y Mediana
Empresa
EFTA

2011

1. Las Partes concuerdan en que es
importante la participación de las pequeñas
y medianas empresas (en adelante
“PYMES”) en la contratación pública. Las
Partes también reconocen la importancia
de las alianzas empresariales entre los
proveedores de cada Parte, y en particular de
las PYMES.
2. Las Partes acuerdan trabajar de forma
conjunta con miras al intercambio de
información y la facilitación del acceso de
las PYMES a los procedimientos, métodos
y requisitos de la contratación pública,
enfocados en las necesidades especiales de
las PYMES.
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Sem disposição
que exclua as PME
da aplicação do
capítulo de Compras
Públicas.

Estados
Unidos

2012

(d) esfuerzos para aumentar el entendimiento
de sus respectivos sistemas de contratación
pública, con miras a aumentar al máximo
el acceso a oportunidades de contratación
pública, especialmente para proveedores
de la pequeña empresa. Para tal fin, una
Parte podrá solicitar a la otra Parte asistencia
técnica relacionada con el comercio, incluida
la capacitación de empleados públicos
o proveedores interesados en elementos
específicos del sistema de contratación
pública de esa Parte, en coordinación con el
Comité de Fortalecimiento de Capacidades
Comerciales, cuando sea apropiado.
Artículo 20.1: La Comisión de Libre Comercio
5. La Comisión podrá revisar los impactos,
incluyendo cualesquiera beneficios del
Acuerdo sobre las pequeñas y medianas
empresas de las Partes. Con este objeto, la
Comisión podrá:
(a) designar grupos de trabajo para
evaluar los efectos del Acuerdo sobre las
pequeñas y medianas empresas y hacer las
recomendaciones relevantes a la Comisión,
incluyendo planes de trabajo enfocados en
las necesidades de las pequeñas y medianas
empresas. Toda recomendación de los
grupos de trabajo que esté relacionada con el
fortalecimiento de capacidades comerciales
deberá ser sometida a consideración del
Comité de Fortalecimiento de Capacidades
Comerciales; y
(b) recibir información, insumos y opiniones
de los representantes de las pequeñas y
medianas empresas y de sus asociaciones
gremiales.

Lista de Colombia
Este Capítulo no se
aplica a:
4. La reserva de
contratos hasta
por US$125.000
en beneficio de las
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas
(MIPYMES),
incluyendo cualquier
tipo de preferencias,
tales como el
derecho exclusivo
para proveer un
bien o servicio;
así como medidas
conducentes
a facilitar la
desagregación
tecnológica y la
subcontratación.
Lista de Estados
Unidos
1. Este Capítulo
no se aplica a las
reservas en favor de
la pequeña empresa
y empresas de
minorías.
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Con respecto a
la República de
Colombia
1. Este Capítulo no
aplica a:
(c) programas
para fomentar
la participación
de MIPYMES
colombianas en la
contratación pública
Artículo 15-22: Programas de participación
conjunta para la micro, pequeña y mediana
industria.

México

46

1995

Las Partes crean el Comité de la Micro,
Pequeña y Mediana Industria, integrado por
representantes de cada Parte. El comité
se reunirá por acuerdo de las Partes, pero
no menos de una vez al año, e informará
anualmente a la Comisión sobre los
esfuerzos de las Partes para promover
oportunidades en compras del sector
público para sus micro, pequeñas y
medianas industrias.
El comité trabajará para facilitar las siguientes
actividades de las Partes:
a) la identificación de oportunidades
disponibles para el adiestramiento del
personal de micro, pequeñas y medianas
industrias en materia de procedimientos de
compras del sector público;

Sem disposição
que exclua as PME
da aplicação do
capítulo de Compras
Públicas.

Triângulo
Norte
(Guatemala,
Honduras e
El Salvador)

2009 (Guatemala)
e 2010 (El
Salvador e
Honduras)

Artículo 17.1 Comisión Administradora del
Tratado
3. La Comisión podrá:
(h) revisar los impactos, incluyendo
cualesquiera beneficios del Tratado sobre
las pequeñas y medianas empresas de
las Partes. Con este objeto la Comisión
podrá designar grupos de trabajo para
evaluar dichos impactos y hacer las
recomendaciones relevantes a la Comisión,
incluyendo planes de trabajo enfocados
en las necesidades de las MIPYMES; para
tales efectos, la Comisión podrá recibir
información, insumos y aportes de los
representantes de las pequeñas y medianas
empresas y de sus asociaciones gremiales.

Notas a la lista de
la República de El
Salvador
1 El Salvador
podrá implementar
cualquier medida
de contración
que tenga como
objetivo promover
el desarrollo de sus
MIPYMES o aquellas
de propiedad de de
minorías.
Con respecto a
la República de
Guatemala
3. La República
de Guatemala
podrá implementar
una medida de
contratación
que tenga como
objetivopromover
el desarrollo de sus
MIPYMES o aquellas
de propiedad de
minorías, incluyendo
cualquier forma de
preferencia, tal como
el derecho exclusivo
de proveer una
mercancía o servicio
y preferencias en los
precios.
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União
Europeia

2013

*

Artículo 192
Participación de las micro, pequeñas y
medianas empresas
1. Las Partes reconocen la importancia
de la participación de las MIPYMES en la
contratación pública.
2. Las Partes también reconocen la
importancia de las alianzas empresariales
entre proveedores de las Partes, y en
particular de las MIPYMES, incluyendo la
participación conjunta en los procedimientos
de licitación.
3. Las Partes convienen intercambiar
información y trabajar de manera conjunta
con la finalidad de facilitar el acceso de las
MIPYMES a los procedimientos, métodos y
requisitos contractuales de la contratación
pública, enfocándose en sus necesidades
especiales.

Tabela 9. México: Disposições sobre acesso das PME às Compras Públicas

Sem disposição
que exclua as PME
da aplicação do
capítulo de Compras
Públicas.

Contraparte
mexicana

Ano de
vigência do
acordo

América
Central

2012 (El
Salvador e
Nicarágua)
e 2013
(Guatemala,
Costa Rica
e Honduras)

* Este tratado foi celebrado entre União Europeia, Colômbia e Peru.
Fonte: Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

As características programáticas das
normas convencionais sobre o acesso
de PME às compras governamentais
são evidentes no tratado trilateral PeruColômbia-UE. A primeira parte do art.
192 do referido tratado, constituída dos
dois parágrafos iniciais, não apresenta
conteúdo prescritivo, limitando-se,
como lex imperfecta, a reconhecer
“a importância da participação das
PME nas contratações públicas” e a
“importância das alianças empresariais
entre fornecedores”. O parágrafo
terceiro, por sua vez, não contém
obrigações vinculativas ou metas, pois
determina que as partes deverão trocar
informações e atuar de forma conjunta
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em benefício da maior participação das
PME nos contratos públicos.

1.4.3. México
As compras governamentais estão
reguladas nos tratados firmados pelo
México com os seguintes países El
Salvador,
Nicarágua,
Guatemala,
Costa Rica, Honduras, Colômbia, Israel
e Japão. O México também firmou
acordos de livre comércio com EFTA e
UE, além de participar do NAFTA, ao
lado do Canadá e dos EUA22.

22. As análises sobre o texto do TPP, do qual o México
também é Parte, estão no item 3 deste relatório.

Canadá

1994

Dispositivo referente às pequenas
e médias empresas no Capítulo de
Compras Governamentais

Não há disposição expressa sobre
PME*.

Artículo 1021: Programas de
participación conjunta para la micro y
pequeña empresa
Las Partes establecerán, en los 12
meses siguientes a la entrada en
vigor de este Tratado, el Comité de la
Micro y Pequeña Empresa, integrado
por representantes de cada una de
las Partes. El comité se reunirá por
acuerdo mutuo de las Partes, pero no
menos de una vez al año, e informará
anualmente a la Comisión sobre
los esfuerzos de las Partes para
promover oportunidades en compras
del sector público para sus micro y
pequeñas empresas.

Exceção à aplicação do
Capítulo de Compras
(Anexo)

Sem disposição que
exclua as PME da
aplicação do capítulo de
Compras Públicas.

Lista de Canadá
Este capítulo no se aplica
a las compras relativas a:
(d) reservas para
pequeñas empresas y
empresas de minorías;

El comité trabajará para facilitar las
siguientes actividades de las Partes:
(a) la identificación de
oportunidades disponibles para
el adiestramiento del personal
de micro y pequeñas empresas
en materia de procedimientos de
compras del sector público;

* As PME são mencionadas no Capítulo sobre comércio eletrônico:
“Artículo 15.5: Cooperación. Las Partes reconocen la importancia de implementar programas de cooperación que promuevan
el comercio electrónico, los cuales se concentrarán principalmente en las siguientes actividades:
(a) trabajar en conjunto para superar los obstáculos que enfrenten las pequeñas y medianas empresas al utilizar el comercio
electrónico;”
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Artículo 15-22: Programas de
participación conjunta para la micro,
pequeña y mediana industria.

Colômbia

50

1995

Las Partes crean el Comité de la
Micro, Pequeña y Mediana Industria,
integrado por representantes de
cada Parte. El comité se reunirá
por acuerdo de las Partes, pero
no menos de una vez al año, e
informará anualmente a la Comisión
sobre los esfuerzos de las Partes
para promover oportunidades en
compras del sector público para
sus micro, pequeñas y medianas
industrias.
El comité trabajará para facilitar las
siguientes actividades de las Partes:
a) la identificación de oportunidades
disponibles para el adiestramiento
del personal de micro, pequeñas
y medianas industrias en materia
de procedimientos de compras del
sector público;
b) la identificación de micro,
pequeñas y medianas industrias
interesadas en convertirse en socios
comerciales de micro, pequeñas y
medianas industrias en el territorio de
otra Parte;
c) el desarrollo de bases de datos
sobre micro, pequeñas y medianas
industrias en territorio de cada Parte
para ser utilizadas por entidades
de otra Parte que deseen realizar
compras a empresas de menor
escala;
d) la realización de consultas
respecto a los factores que cada
Parte utiliza para establecer sus
criterios de elegibilidad para
cualquier programa de micro,
pequeñas y medianas industrias; y
e) la realización de actividades para
tratar cualquier asunto relacionado

EFTA

2012

Não há disposição expressa sobre
PME.**

Sem disposição que
exclua as PME da
aplicação do capítulo de
Compras Públicas.
Lista de Estados Unidos

Sem disposição que
exclua as PME da
aplicação do capítulo de
Compras Públicas.

Estados
Unidos

1994

Artículo 1021: Programas de
participación conjunta para la micro y
pequeña empresa
Las Partes establecerán, en los 12
meses siguientes a la entrada en
vigor de este Tratado, el Comité de la
Micro y Pequeña Empresa, integrado
por representantes de cada una de
las Partes. El comité se reunirá por
acuerdo mutuo de las Partes, pero no
menos de una vez al año, e informará
anualmente a la Comisión sobre
los esfuerzos de las Partes para
promover oportunidades en compras
del sector público para sus micro y
pequeñas empresas.
El comité trabajará para facilitar las
siguientes actividades de las Partes:
(a) la identificación de
oportunidades disponibles para
el adiestramiento del personal
de micro y pequeñas empresas
en materia de procedimientos de
compras del sector público;

Israel

2000

Não há disposição expressa sobre
PME.

Este capítulo no se
aplica a las reservas en
nombre de las pequeñas
empresas y empresas de
minorias
Lista de México
No obstante cualquier
otra disposición de
este capítulo, México
podrá reservar contratos
de compra de las
obligaciones de este
capítulo, conforme a lo
siguiente:
(a) el valor total de los
contratos reservados
que podrán asignar las
entidades, exceptuando
a Pemex y CFE, no podrá
exceder el equivalente en
pesos mexicanos a:
(i) 1,000 millones de
dólares estadounidenses
en cada año hasta el 31
de diciembre de 2002; y
(ii) 1,200 millones de
dólares estadounidenses
en cada año, a partir del
1º de enero de 2003;
Sem disposição que
exclua as PME da
aplicação do capítulo de
Compras Públicas.

** As PME são mencionadas no Capítulo sobre investimentos:
Artículo 47
Fomento de la inversión entre las Partes
Los Estados de la AELC y México buscarán promover un ambiente atractivo y estable para la inversión recíproca. Esta
cooperación deberá traducirse, en particular, en:
(d) el desarrollo de mecanismos de inversión conjunta, en particular, con las pequeñas y medianas empresas de ambas Partes.
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Japão

União
Europeia

2005

2000

Artículo 127
Subcomité de Compras del Sector
Público
3. Las Partes cooperarán, en
términos mutuamente acordados,
para lograr un mayor entendimiento
de sus respectivos sistemas de
compras de gobierno, con miras
a lograr el mayor acceso a sus
respectivos mercados de compras
de gobierno para los proveedores
de ambas Partes. Para este
propósito, cada Parte desarrollará e
implementará, en el año posterior a
la entrada en vigor de este Acuerdo,
medidas concretas de cooperación,
las cuales podrán incluir programas
de capacitación y orientación
para el personal de gobierno y
proveedores interesados relativos a
aspectos tales como la identificación
de oportunidades de compras de
gobierno y cómo participar en los
respectivos mercados de compras
de gobierno. En el desarrollo de
dichas medidas, se le dará especial
atención a las pequeñas empresas
de cada Parte.

Sem disposição que
exclua as PME da
aplicação do capítulo de
Compras Públicas.

Não há disposição expressa sobre
participação de PME nas compras do
setor público***

Sem disposição que
exclua as PME da
aplicação do capítulo de
Compras Públicas.

As disposições sobre acesso de
PME contidas no NAFTA seriam,
posteriormente,
reproduzidas
em
diversos outros tratados comerciais.
Essas disposições, ao mesmo tempo em
que conferem tratamento diferenciado
às PME, relegam às partes liberdade
para desenvolverem políticas que
aumentem o acesso dessas empresas
às contratações públicas. No NAFTA,
um comitê especial foi concebido para
realização de estudos propositivos
sobre a matéria.

1.4.4. Peru

*** O acordo contém dispositivo apartado sobre fomento às PME:
“Artículo 17
Cooperación en el sector de las pequeñas y medianas empresas
1. Las Partes promoverán un entorno favorable para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
2. Esta cooperación consistirá en lo siguiente:
a) fomentar contactos entre agentes económicos, impulsar inversiones conjuntas y el establecimiento de empresas conjuntas
y redes de información por medio de los programas horizontales ya existentes tales como ECIP, ALINVEST, BRE y BC-NET;
b) facilitar el acceso al financiamiento, proporcionar información y estimular las innovaciones”.

A política comercial peruana de
negociação de acordos preferenciais
de comércio é mais recente do que dos
outros três países latino-americanos
aqui analisados. Os seus primeiros
acordos dessa natureza, dotados de
disposições sobre compras públicas,
datam de 2009, e foram firmados com
Cingapura, Canadá, EUA23. Dois anos
depois entraram em vigor os tratados
com Coréia do Sul e com o EFTA, os
quais foram seguidos de acordos com
Japão (2012), UE (2013) e Brasil (2016).

Fonte: Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

23. As análises sobre o texto do TPP, do qual o Peru
também é Parte, estão no item 3 deste relatório.
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Tabela 10. Peru: Disposições sobre acesso das PME às Compras Públicas

Contraparte
peruana

Ano de
vigência
do
acordo

Dispositivo referente às pequenas e médias empresas no
Capítulo de Compras Governamentais

Exceção à aplicação
das disposições do
Capítulo de Compras
Públicas (Anexo)

Canadá

2009

Não há disposição expressa sobre PME**

Sem disposição que
exclua as PME da
aplicação do capítulo
de Compras Públicas.

Não há disposição expressa sobre PME.

Lista del Perú
1. Este Capítulo
no se aplica a los
programas de
contratación pública
para favorecer a las
pequeñas y micro
empresas.

Artículo 16.17: Participación de las pequeñas y medianas
empresas
1. Las Partes reconocen la importancia de la participación
de las pequeñas y medianas empresas en la contratación
pública.
2. Las Partes también reconocen la importancia de las
alianzas empresariales entre proveedores de cada Parte,
y en particular de las pequeñas y medianas empresas,
incluyendo la participación conjunta en procedimientos
de licitación
3. Las Partes harán sus mejores esfuerzos en trabajar de
manera conjunta con la finalidad de intercambiar información
y facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas
a los procedimientos, métodos y requisitos contractuales de
la contratación pública, enfocándose en sus necesidades
especiales.

Notas a la Lista de
Corea
2. Esta Sección
no se aplica a los
procedimientos de
licitación y reservas en
favor de las pequeñas
y medianas empresas
de conformidad con
la Ley relativa a los
Contratos de la cual el
Estado es Parte y su
Decreto Presidencial,
ni a la contratación
pública de productos
agrícolas, pesqueros
y ganado de
conformidad con la
Ley de Manejo de
Comida para Animales
de Granero, la Ley
relativa a Marketing
y Estabilización de
Precios de Productos
Agrícolas, Pesqueros
y Ganado.

Artigo 4.20: Facilitação da Participação das Micro, Pequenas
e Médias Empresas (PME)

Brasil

2016*

1. As Partes reconhecem a importante contribuição que as
micro, pequenas e médias empresas (PME) podem dar ao
crescimento econômico e ao emprego e a importância de
facilitar a sua participação na contratação pública.
2. As Partes também reconhecem a importância das
alianças empresariais entre fornecedores das Partes e em
particular das MPME, incluindo a participação conjunta em
procedimentos de contratação.
3. Quando uma Parte mantiver medidas que ofereçam um
trato preferencial para suas MPME, esta se assegurará que
tais medidas, inclusive os criterios de elegibilidade, sejam
objetivas e transparentes.
4.As Partes poderão:
(a) prover informação a respeito de suas medidas utilizadas
para ajudar, promover, encorajar ou facilitar a participação
das PME na contratação pública, e
(b) cooperar na elaboração de mecanismos para
proporcionar informação às PME sobre os meios para
participar na contratação pública coberta por este Capítulo.
5. As Partes concordam em trocar informação e trabalhar de
maneira conjunta com a finalidade de facilitar o acesso das
PME aos procedimentos, métodos e requisitos contratuais
da contratação pública, enfocando-se em suas necesidades
especiais.
6. Para facilitar a participação das PME na contratação
pública coberta, cada Parte:
(a) fornecerá informação relacionada à contratação pública,
que inclua uma definição das PME em um portal eletrônico;
(b) garantirá que os documentos de contratação estejam
disponíveis de forma gratuita;
(c) identificará as PME interessadas em se tornar sócias
comerciais de outras empresas no território das outras
Partes;
(d) desenvolverá bases de dados sobre as PME no território
de cada Parte para ser utilizadas por entidades das outras
Partes; e
(e) realizará outras atividades destinadas a facilitar a
participação das PME nas contratações públicas cobertas
por este Capítulo.

* Esse acordo ainda depende de referendo congressual.
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Cingapura

I. Notas Gerais do
Brasil
1. O Capítulo 4
(Contratação Pública)
não se aplicará
aos programas de
contratações
públicas para
favorecer as micro e
pequenas empresas.
I. Notas Gerais do
Peru
1. O Capítulo 4
(Contratação Pública)
não se aplicará
aos programas de
contratações
públicas para
favorecer as micro e
pequenas empresas.

Coréia do
Sul

2009

2011

** As pequenas e médias empresas são mencionadas em dois dispositivos não relacionados com compras governamentais.
No primeiro, menciona-se a participação das PME no comércio eletrônico (art. 1502); na segunda, reconhece-se a
importância das PME no desenvolvimento econômico sustentável e na redução da pobreza (art. 1801).
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EFTA

Estados
Unidos

2011

2009

Artículo 7.29
Participación de las Pequeñas y Medianas Empresas
1. Las Partes reconocen la importancia de la participación
de las Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante
“PYMEs”) en la contratación pública. Las Partes también
reconocen la importancia de las alianzas empresariales entre
proveedores de cada Parte, y en particular de las PYMEs.
2. Las Partes acuerdan trabajar de manera conjunta con la
finalidad de intercambiar información y facilitar el acceso
de las PYMEs a los procedimientos, métodos y requisitos
contractuales de la contratación pública, enfocándose en las
necesidades especiales de las PYMEs.

Articulo 9.15: Comité sobre Contratación Pública
Las Partes establecen un Comité sobre Contratación Pública
integrado por representantes de cada Parte. Previa solicitud
de una Parte, el Comité se reunirá para abordar materias
relacionadas con la implementación de este Capítulo, tales
como:
(d) esfuerzos para aumentar el entendimiento de sus
respectivos sistemas de contratación pública, con miras
a aumentar al máximo el acceso a oportunidades de
contratación pública, especialmente para proveedores
de la pequeña empresa. Para tal fin, una Parte podrá
solicitar a la otra Parte asistencia técnica relacionada
con el comercio, incluida la capacitación de empleados
públicos o proveedores interesados en elementos
específicos del sistema de contratación pública de esa
Parte, en coordinación con el Comité de Fortalecimiento de
Capacidades Comerciales, cuando sea apropiado.

2012

Artículo 166
Subcomité sobre Contratación Pública
1. Para los efectos de la implementación y operación efectiva
de este Capítulo, las Partes establecen un Subcomité sobre
Contratación Pública (en adelante referido en este artículo
como el “Subcomité”).
3. Las Partes cooperarán, sobre una base mutuamente
acordada, para incrementar el entendimiento de sus
respectivos sistemas de contratación pública, con miras
a maximizar para los proveedores de ambas Partes el
acceso a sus respectivos mercados de contratación pública.
Para este efecto, cada Parte desarrollará e implementará,
dentro de un año después de la entrada en vigor de este
Acuerdo, medidas concretas para la cooperación, que
puedan incluir programas de formación y orientación para
funcionarios públicos o proveedores interesados relativos
a aspectos tales sobre cómo identificar oportunidades en
materia de contratación pública y sobre cómo participar
en los respectivos mercados de contratación pública. Al
desarrollar tales medidas, se dará especial atención a las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), incluyendo a las
microempresas, de cada Parte.

2013***

Artículo 192
Participación de las micro, pequeñas y medianas empresas
1. Las Partes reconocen la importancia de la participación
de las MIPYMES en la contratación pública.
2. Las Partes también reconocen la importancia de las
alianzas
empresariales entre proveedores de las Partes, y en
particular
de las MIPYMES, incluyendo la participación conjunta en los
procedimientos de licitación.
3. Las Partes convienen intercambiar información y trabajar
de manera conjunta con la finalidad de facilitar el acceso
de las MIPYMES a los procedimientos, métodos y requisitos
contractuales de la contratación pública, enfocándose en sus
necesidades especiales.

Sem disposição que
exclua as PME da
aplicação do capítulo
de Compras Públicas.

Japão
Lista del Perú
1. Este Capítulo
no se aplica a los
programas de
contratación pública
para favorecer a las
pequeñas y micro
empresas.
Lista de los Estados
Unidos
1. Este Capítulo
no se aplica a las
reservas (set-asides)
en nombre de la
pequeña
empresa y empresas
de minorías. Setasides incluye
cualquier forma de
preferencia, tal como
el derecho exclusivo
de proveer una
mercancía o servicio y
preferencias en los
precios.

União
Europeia

Lista de Peru
1. El Capítulo 10
no se aplica a los
programas de
contratación pública
para favorecer a las
micro y pequeñas
empresas.

Sem disposição que
exclua as PME da
aplicação do capítulo
de Compras Públicas.

***Trata-se do mesmo tratado celebrado entre União Europeia, Colômbia e Peru.
Fonte: Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA, 2016.Elaboração: CCGI-EESP/FGV.
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No caso peruano, destaca-se a
velocidade recente de assinatura de
tratados bilaterais de livre comércio,
sempre com dispositivos específicos
sobre compras públicas, ainda que nem
todos dotados de disposições sobre o
acesso das PME aos contratos públicos.
Em menos de uma década, o Peru
celebrou oito acordos preferenciais de
comércio, apresentando média de um
acordo por ano. Apenas em 2009, por
exemplo, entraram em vigor três novos
acordos comerciais. O tratado assinado
com o Brasil, no ano de 2016, pode ser
considerado exemplo importante do
estágio atual de tratamento do tema das
contratações públicas e de sua relação
direta com as PME.

1.5. CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS NA
COMUNIDADE ANDINA
DE NAÇÕES (CAN)
As negociações sobre compras
públicas tiveram início com a aprovação
do Novo Desenho Estratégico, na
Ata de Quito, em 1995, que instituiu
mandato para negociação de uma
normativa geral sobre contratações
públicas na Comunidade Andina de
Nações (CAN), de modo a harmonizar
as normas nacionais e abrir o mercado
interno dos países, muito embora um
acordo específico em sobre o tema
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ainda não tenha sido negociado pelas
Partes (SELA 2015:25)24.
A única normativa sobre a matéria, até
o momento, é a Decisão n° 439/98 da
Secretaria da Comunidade Andina
(Marco General de Principios y Normas
para la Liberalización del Comercio de
Servicios em la Comunidad Andina)
que, em seu art. 4º, trata da aquisição de
serviços por agências governamentais
ou organismos públicos dos países
membros25. Segundo esse dispositivo,
a CAN deveria adotar uma Decisão
mais detalhada e específica sobre o
tema das compras públicas até janeiro
de 2002. Caso esta não fosse adotada
até a data mencionada, os membros
deveriam aplicar, de forma imediata,
o princípio do tratamento nacional aos
procedimentos de compras públicas26.
Como a mencionada norma não foi
adotada, o tema ainda é regulado pela
Decisão de 1998, situação que não
apresenta indícios de alteração no
curto prazo.
24. O mandato para negociação em compras
governamentais foi reiterado na Diretriz Presidencial, na
Ata de Guayaquil, em 1998.
25. Artículo 4.- El presente Marco General no será
aplicable a los servicios suministrados en ejercicio de
facultades gubernamentales.
26. Artículo 4
La adquisición de servicios por parte de organismos
gubernamentales o de entidades públicas de los Países
Miembros estará sujeta al principio de trato nacional
entre los Países Miembros, mediante Decisión que será
adoptada a más tardar el 1º de enero del año 2002.
En caso de no adoptarse dicha Decisión en el plazo
señalado, los Países Miembros otorgarán trato nacional en
forma inmediata.

O principal motivo para que ainda não
haja um acordo entre os membros
da CAN decorre das diferenças nas
orientações de políticas dos países
membros, uma vez que o Equador é
um dos mais inclinados a utilizar as
orientações sobre compras públicas
de forma instrumental para a promoção
de maior desenvolvimento (Jorge &
Rodriguez 2011:12). Atualmente, as
normas sobre contratações públicas
são restritas aos regramentos internos
dos países da CAN, que são muito
distintos e, em muitos casos, podem
ser discriminatórios em relação ao
fornecedor estrangeiro (Jorge &
Rodriguez 2011:11-12).

vigentes em cada país membro e
não impede os países de aplicarem
políticas de estímulo à produção e
serviços nacionais, estabelecendo
quatro compromissos centrais: (i) não
discriminação; (ii) tratamento nacional;
(iii) transparência nos procedimentos;
(iv) sistema de informação e fomento
à contratação eletrônica (Jorge &
Rodriguez 2011:11).

Como consequência, as contratações
acabam
restritas
ao
mercado
doméstico, o que muitas vezes
impede
o
desenvolvimento
das
empresas nacionais, pois não possuem
maior
facilidade
e
flexibilidade
para participação em contratações
internacionais com os países do bloco
regional, que teoricamente deveria
servir para facilitar o livre comércio e
propiciar maiores possibilidades de
crescimento para seus membros (Jorge
& Rodriguez 2011:11-12).

O Projeto contempla o cumprimento
do princípio da não discriminação por
intermédio do tratamento nacional e
da cláusula da nação mais favorecida,
assegurando melhores condições de
acesso a um terceiro país. O documento
não contempla exclusões nem reservas
setoriais, nem de bens e serviços.
Os preceitos de transparência foram
discutidos para que se garantisse uma
participação ampla de fornecedores
nas licitações ou concursos, ainda que
a diversidade normativa dos países da
CAN somente contemplasse regras
básicas para o procedimento. Isto
porque, nas legislações nacionais dos
países, se observam exceções ao
regime geral, ocorrendo convites de
forma limitada, contratações privadas
ou diretas.

O Projeto de Acordo de Compras
Governamentais na CAN (Projeto)
consiste em um acordo-quadro para
acolher as normativas nacionais

Ainda há a preocupação com a melhora
dos mecanismos de compras públicas
dentro do bloco por meio dos sistemas
de contratação eletrônica. Os países,
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em regra, experimentam dificuldade
em reunir informações confiáveis,
dado que não existem nomenclaturas
uniformes e sistematizadas para
se identificar a origem dos bens e
setores de que derivam as compras
efetuadas e porque, em todos os países
membros, existe a obrigatoriedade de
informar os resultados do procedimento
de contratação por intermédio de
mecanismos oficiais de sistemas
informatizados utilizados para tais fins,
o que requer transparência e dinamismo
(Jorge & Rodriguez 2011:12).
Portanto, os membros da CAN, apesar
de reconhecerem a importância do
tema, ainda não lograram sucesso em
negociar um acordo específico sobre
contratações públicas, tendo escolhido
como principal objetivo proporcionar
maior segurança aos fornecedores
elegíveis nos contratos públicos por meio
de compromissos de não discriminação
e de uma maior transparência no
processo de contratação, bem como
maior dinamismo em função das
contratações eletrônicas, o que se
coaduna com as práticas atuais.

2. NOVOS
ACORDOS E
NEGOCIAÇÕES
NA AMÉRICA
LATINA
Os países analisados nesse relatório
possuem duas grandes iniciativas
em relação a integração econômica
com vistas a liberalizar também seus
mercados domésticos de contratações
públicas. Nessa seção, serão analisados
principais dispositivos relacionados às
contratações públicas nas negociações
e nos acordos da Aliança do Pacífico
(Chile, Colômbia, México e Peru); e do
TPP (Chile, México e Peru).

2.1. CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS NA ALIANÇA
DO PACÍFICO
A Aliança do Pacífico constitui uma
iniciativa de integração regional
formada por Chile, Colômbia, México
e Peru27, estabelecida em 28 de abril
de 2011, por meio da adoção da
Declaração de Lima com o objetivo de
avançar em direção à livre circulação
de mercadorias, serviços, capitais e
pessoas. Na quarta Cúpula da Aliança
do Pacífico em Antofagasta (Chile)
27. Costa Rica e Panamá são candidatos a Membros da
Aliança do Pacífico.
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em 6 junho de 2012, adotou-se o
Acordo Marco da Aliança do Pacífico,
instrumento jurídico que fixa suas bases
institucionais.
Dentre os compromissos acordados,
a Aliança do Pacífico estabeleceu
o de se liberalizar o mercado de
compras públicas em todos os
níveis administrativos dos Estados
participantes.
Objetiva-se,
assim,
obter maiores benefícios em termos de
qualidade e preço nas compras de bens
e serviços promovidas pelas entidades
dos governos dos Estados da Aliança
(Alianza del Pacífico 2016a:9).
Os compromissos sobre compras
governamentais
encontram-se
dispostos no Capítulo 8 do Protocolo
Adicional ao Acordo Marco. Para seus
efeitos, eles se aplicam a medidas
que uma Parte adote ou mantenha
sobre a contratação pública, sendo
realizada: (i) por uma entidade; (ii)
por meio de qualquer modalidade
contratual,
inclusive
a
compra,
arrendamento ou aluguel, com ou sem
opção, de contratos de concessão de
obras públicas; (iii) de mercadorias
e serviços; (iv) cujo valor estimado
do contrato seja igual ou maior ao
limite estipulado pelas Partes; e (v)
esteja sujeita aos termos e condições
estabelecidas pelas Partes (Art. 8.2.1).
O Anexo 8.2 do Protocolo Adicional ao
Acordo Marco da Aliança do Pacífico

apresenta as listas dos compromissos
sobre liberalização de compras
públicas de cada Parte a partir das
entidades em nível central/federal e
subcentral/subfederal envolvidas; e
dos tipos de mercadorias e de serviços
compreendidos e dos valores mínimos
para contratação.
No Anexo 8.2, deve-se destacar a
seção G, intitulada “Notas Gerais
e Derrogações”. Nessa parte, os
Estados especificam exceções à
aplicação das normas de compras
governamentais, especialmente ao
princípio do tratamento nacional. De
forma semelhante à lista de ofertas de
setores e órgãos regidos pelo acordo,
as derrogações estão organizadas
juntamente com lista de ofertas das
partes. Assim, o Chile, por exemplo, não
aplicará para o México as normas de
compras governamentais, se a situação
for de concessão de obras públicas.
A Colômbia, por sua vez, reserva os
contratos com objetos não superiores
a US$ 195.000,00 às pequenas e
médias
empresas
colombianas,
além de excluir diversas empresas
estatais (e.g. Imprenta Nacional de
Colombia e Empresa Colombiana de
Petróleos). O México, igualmente,
prevê exceções principalmente para
o caso das contratações da empresa
estatal de petróleo (PEMEX). Assim
como a Colômbia, o Peru também
impõe exceções específicas para as
pequenas e médias empresas. No caso
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peruano, as disposições do capítulo de
compras governamentais da Aliança
do Pacífico não são aplicáveis aos
programas de contratação publica cujo
objetivo seja beneficiar as pequenas e
médias empresas.
Em regra, a aplicação do Capítulo
sobre Compras Governamentais deve
ser guiada pelo princípio do tratamento
nacional e da não discriminação. As
Partes se comprometeram a conceder
imediata e incondicionalmente a bens,
serviços e fornecedores de qualquer
outra Parte um tratamento não menos
favorável que o tratamento concedido
a bens, serviços e fornecedores
nacionais (Art. 8.3.1).
Nesse aspecto, nenhuma Parte pode
tratar fornecedor de um dos Estados
Partes de maneira menos favorável que
fornecedor estabelecido localmente ou
discriminar um fornecedor estabelecido
localmente sob a justificativa de que
os bens ou serviços oferecidos por tal
fornecedor são bens ou serviços de
outra Parte (Art. 8.3.2).
Uma entidade governamental não
pode adotar, aplicar ou elaborar
especificações técnicas, nem exigir
procedimentos
de
avaliação
de
conformidade com o objetivo de criar
obstáculos desnecessários ao comércio
entre as Partes (Art. 8.6.1). Ao estipular
as especificações técnicas para as
mercadorias e serviços objeto de
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contratação pública, a entidade deve
estabelecê-las de acordo com requisitos
de desempenho e funcionalidade,
ao invés de design ou características
descritivas, ou com base em normas
internacionais ou regulamentos técnicos
aplicáveis (Art. 8.6.2).
As Partes se vinculam a publicar,
por meio eletrônico, suas medidas
de contratação pública que se
aplicam especificamente a compras
governamentais bem como qualquer
uma de suas modificações (Art. 8.7).
Os requisitos de transparência são
refletidos nas exigências de que, em
cada contratação pública promovida
por uma das Partes, a entidade
responsável deve publicar com devida
antecedência aviso convidando todos
os fornecedores interessados em
apresentar ofertas (Art. 8.8.1).
Ainda quanto ao uso de meios
eletrônicos, as Partes concordaram, na
medida do possível, a utilizá-los para
a entrega de documentos, recepção
de ofertas e divulgação de futuras
oportunidades de contratação pública
(Art. 8.17.1 e Art. 8.17.2). Nas ocasiões
em que as contratações públicas forem
conduzidas por meios eletrônicos, as
Partes devem assegurar a utilização de
sistema de tecnologia da informação e
programas de informática, inclusive os
referentes à autenticação, codificação
e criptografia de informações (Art.
8.17.3 (a)). A segurança e a integridade

das solicitações de participação e
da apresentação das ofertas também
devem ser garantidas por meio de
mecanismos disponibilizados pelas
Partes (Art. 8.17.3 (a)).
O Capítulo 8 do Protocolo Adicional ao
Acordo Marco da Aliança do Pacífico
estabelece, como regra geral, dois
procedimentos gerais de contração
pública: licitação aberta e licitação
seletiva. No primeiro, as entidades
adjudicam contratos por meio de
procedimentos de licitação aberta
a qualquer fornecedor das Partes
interessadas (Art. 8.9.1). No segundo,
a legislação interna da Parte limita a
realização da licitação a um grupo
limitado de fornecedores. Nesses
casos, a entidade responsável deve,
para cada contratação pública: (i)
publicar, com antecipação suficiente,
aviso convidando os fornecedores a
apresentar solicitações de participação
em uma contratação pública para que
os interessados apresentem as suas
ofertas; e, (ii) a menos que a entidade
estabeleça na chamada pública ou
na
documentação
publicamente
disponível, permitir que os fornecedores
tanto nacionais como de outras Partes da
Aliança do Pacífico apresentem oferta
desde que cumpram com as condições
e determinações estabelecidas para
participação (Art. 8.9.2).
Além desses dois procedimentos
gerais de licitação aberta e licitação

seletiva, o Protocolo Adicional ao
Acordo Marco prevê a possibilidade
de as Partes adotarem outras formas
de contratação pública desde que
em circunstâncias específicas. Dentre
elas, pode-se evidenciar as ocasiões
em que: (i) nenhuma oferta tenha sido
apresentada ou nenhum fornecedor
tenha solicitado participar; (ii) nenhuma
oferta que cumpria com os requisitos
essenciais requeridos nos documentos
de licitação tenha sido apresentada;
(iii) nenhum fornecedor tenha cumprido
com as condições de participação; e
(iv) tenha havido conluio identificado
pela autoridade competente na
apresentação de ofertas (Art. 8.9.4).
Para esses outros procedimentos de
contratação, as Partes também devem
manter um informativo escrito e um
registro de cada um dos contratos
firmados (Art. 8.9.5).
Quanto à contratação pública de
armas, munições, materiais de guerra
ou a contração pública indispensável
à segurança ou defesa nacional,
nenhuma disposição do Capítulo 8 do
Protocolo ao Acordo Marco deve ser
interpretada de modo a impedir que
uma Parte adote qualquer ação ou
divulgue qualquer informação sobre
essa matéria (Art. 8.20.1).
Exceções gerais também são previstas,
permitindo que as Partes adotem ou
mantenham medidas: (i) necessárias
para proteger a moral, a ordem e a
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segurança pública; (ii) necessárias
para proteger a saúde e a vida humana,
animal e vegetal, inclusive medidas
ambientais; (iii) necessárias para
proteger a propriedade intelectual;
ou (iv) relacionadas com bens ou
serviços de pessoas com deficiência,
de instituições beneficentes ou de
trabalho penitenciário (Art. 8.20.2).
Ao lado dessas exceções gerais, as
partes preveem exceções espcíficas,
dispostas na Seção G do Anexo 8.2, as
quais abarcam, dependendo do país,
políticas de fomento às PME, compras
de empresas estatais de petróleo e
compras de produtos farmacêuticos.
O Capítulo 8 do Protocolo Adicional
ao Acordo Marco institui obrigações
específicas sobre facilitação da
participação de micro, pequenas e
médias empresas nas compras públicas.
Os países da Aliança do Pacífico
reconhecem a importante contribuição
que elas podem desempenhar no
crescimento econômico e na geração
de empregos (Art. 8.21.1).
Nesse aspecto, a relevância das
parcerias
empresariais
entre
fornecedores das Partes e micro,
médias e pequenas empresas, inclusive
por meio da participação conjunta em
procedimentos de contratação, também
foi reconhecida (Art. 8.21.2).
Na ocasião em que uma Parte mantenha
medidas que outorguem ou ofereçam
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um tratamento preferencial às suas
PME em relação às PME de outra Parte,
aquela deve envidar esforços para
reduzir tais medidas e assegurar que
elas sejam objetivas e transparentes,
inclusive quanto aos critérios de
elegibilidade (Art. 8.21.3 e Art. 8.21.4).
Caso entendam pertinente, as Partes
podem disponibilizar informações a
respeito de suas medidas utilizadas
para ajudar, promover, incentivar ou
facilitar a participação de PME na
contratação pública e cooperar na
elaboração de mecanismos para
proporcionar informações a micro,
pequenas e médias empresas sobre
os meios de participar na contratação
pública (Art. 8.21.5).
Com o intuito de se facilitar a participação
de micro, pequenas e médias empresas
na contratação pública, as Partes
se comprometeram a, na medida do
possível: (i) proporcionar informação
relacionada com a contratação pública,
que inclua uma definição de PME em
um portal eletrônico; (ii) garantir que os
documentos de contratação estejam
disponíveis de forma gratuita; (iii)
identificar as PME interessadas em se
tornarem parceiras comerciais de outras
empresas no território de outras Partes;
(iv) desenvolver base de dados sobre
PME em seu território para ser utilizado
por entidades das outras Partes; e (v)
realizar outras atividades destinadas
a facilitar a participação de PME nas

contrações públicas cobertas pelo
Capítulo 8 do Protocolo ao Acordo Marco
da Aliança do Pacífico (Art. 8.21.6).
Mecanismos de cooperação também
são estabelecidos sob o Capítulo
8 com o objetivo de se melhorar os
sistemas de contratação pública
e, consequentemente, o acesso a
mercados. Nesse ponto, as Partes se
comprometeram a envidar esforços
para desenvolver atividades como:
(i) intercâmbio de experiências
e informação, inclusive marcos
regulatórios,
melhores
práticas
e estatísticas; (ii) facilitação da
participação de fornecedores das
Partes em contratações públicas,
particularmente
de
PME;
(iii)
desenvolvimento e utilização de
meios eletrônicos de informação nos
sistemas de contratação pública; (iv)
capacitação e assistência técnica
aos fornecedores em matéria de
acesso a mercado; e (v) fortalecimento
institucional para o cumprimento das
obrigações do Capítulo 8, inclusive por
meio da capacitação de funcionários
públicos (Art. 8.22.1).
Por fim, o Protocolo ao Acordo Marco da
Aliança do Pacífico institui um Comitê
de Contratação Pública, formado por
representantes de cada uma das
Partes (Art. 8.23.1). Dentre as suas
atividades, destacam-se a de: (i) dar
seguimento e avaliar a implementação e
administração do Capítulo de Compras

Governamentais, inclusive por meio de
recomendações à Comissão de Livre
Comércio da Aliança do Pacífico; (ii)
promover atividades de cooperação;
(iii) analisar a realização de novas
negociações com o objetivo de ampliar
a abrangência do Capítulo de Compras
Governamentais; e (iv) tratar de
qualquer outro assunto referente a esse
capítulo (Art. 8.23.2). O Comitê se reúne
pelo menos uma vez no ano na data
e local previamente acordados pelas
Partes, a menos que elas entendam a
necessidade de alterar a frequência
desses encontros (Art. 8.23.3).
Em suma, pode se afirmar que a iniciativa
de integração regional da Aliança do
Pacífico dedica especial atenção às
questões relativas às contratações
públicas. O Capítulo 8 do Protocolo
ao Acordo Marco não apenas institui
obrigações gerais de liberalização,
no qual as Partes pormenorizam os
seus compromissos no Anexo 8.2; mas
também cria um arcabouço institucional
na figura de um Comitê. Esse desenho
organizacional é voltado a dirimir
quaisquer questões que venham a
surgir no decurso da implementação
do acordo e avaliar a possibilidade
de aumentar a abrangência dos
compromissos acordados, seja das
entidades envolvidas ou dos tipos de
bens e serviços sujeitos à contratação
pública, ou de patamares, ou das
Notas Gerais.
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2.2. CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS E PME NO
TPP
Os APCs têm adotado regras e políticas
específicas para as contratações
públicas e a participação das PME,
também em reconhecimento de que
as PME podem sofrer efeitos negativos
decorrentes da integração econômica
promovida por tais acordos. O TPP
contém disposições detalhadas sobre
a participação de PME em compras
públicas. A tendência é que o TPP
possa produzir efeitos sistêmicos no
comércio internacional, impactando
inclusive economias de Estados que
não sejam Partes (USTR, 2016).
México, Peru e Chile serão Partes
do TPP, amplo acordo comercial
assinado em 2015 por doze países.
O TPP é exemplo de nova geração
de acordos comerciais, nos quais
aspectos tarifários, predominantes
nos acordos comerciais clássicos, são
menos relevantes. A Colômbia, embora
não conste da lista de signatários,
apresenta características geográficas e
institucionais para integrar a Parceria e
tem manifestado sua intenção de tornarse Parte do Acordo.
O sistema de compras públicas das
Partes do TPP tem como principais
diretrizes os princípios do tratamento
nacional e da nação mais favorecida,
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ainda que ambos os princípios
comportem exceções, as quais podem
ser nacionalmente formuladas no âmbito
da lista de ofertas de cada país. Em razão
disso, nos procedimentos de compras
públicas, não deve haver discriminação
entre empresas nacionais e de outras
Partes do TPP, assim como o tratamento
mais benéfico dispensado às empresas
de uma das partes deve ser estendido
às outras Partes do Acordo. Em outros
termos, as empresas das Partes do TPP
devem ter amplo acesso ao sistema
de compras públicas dos Estados do
acordo, sem que haja discriminações em
razão da nacionalidade do fornecedor
(USTR, 2016).
As previsões gerais do TPP não se
aplicam a empréstimos e garantias
ou a outras formas de assistência
governamental. Isso significa que, por
exemplo, empréstimos e garantias
federais providas pelo Departamento
de Transporte e Agência de Proteção
Ambiental para os estados dos EUA
e para entidades locais cobertas por
programas como o Buy America não
estarão abrangidos por este capítulo
(USTR, 2016).
Outras finalidades do Capítulo de
Compras Governamentais do TPP
consistem
em
transparência
e
publicidade ao garantir informações em
tempo oportuno e de forma completa
aos interessados em participar de
compras públicas. Para todas as

licitações abrangidas pelo TPP, as
Partes publicarão informações de forma
tempestiva sobre a entidade contratante,
as especificidades das aquisições, o
período de tempo para a submissão
das propostas ou ofertas e a descrição
das condições para a participação dos
fornecedores (USTR, 2016).
O Capítulo também dispõe que os
governos proporcionem tempo suficiente
para que os fornecedores adquiram
a documentação das propostas e
submetam as ofertas. Isso inclui também
garantias de que as propostas serão
tratadas de forma justa e imparcial, e
que a confidencialidade da licitação se
mantenha. Os compromissos de que os
certames serão baseados somente no
critério de avaliação especificado nos
avisos e na documentação da licitação
também estão incluídos. As regras do
TPP permitem que o ofertante derrotado
no certame requeira explicação ou
justificativa da decisão que selecionou
a proposta ganhadora, como forma de
garantir equidade e devido processo.
Por fim, as Partes do TPP podem buscar
revisão administrativa ou judicial da
escolha pública, similarmente ao que
já se encontra previsto no direito norteamericano (USTR, 2016).
O Capítulo de Compras Governamentais
no TPP foi criado com o objetivo de
garantir que especificações técnicas de
desempenho e requerimentos funcionais
não impliquem barreiras desnecessárias

ao comércio. Isso não significa, no
entanto, que as regras não possam
garantir escolha de fornecedor dotado
de capacidades legais e financeiras, e
habilidades comerciais e técnicas para
preencher os requerimentos da licitação
(USTR, 2016).
As regras do TPP para contratações
públicas apenas se aplicarão àquilo
que estiver na lista de compromisso
de cada Parte, sendo possível fazer
exclusões. Os EUA, por exemplo,
excluem deste capítulo a cobertura
dos elementos de licitações que não
constam como compromissos em seus
acordos plurilaterais anteriores28. Esses
elementos estão expressos no programa
Buy America e incluem fundos federais
para os estados em: trânsito de massa
local e projetos de estradas e projetos
de água; pequenos negócios e outros
negócios relacionados; licitações de
serviços de transporte; programas
de alimentação humana; e elementos
sensíveis verificados nas licitações do
Departamento de Defesa, incluindo
aquisição de sistemas de defesa, de
materiais e de têxteis (USTR, 2016).
Os setores e atividades excluídos pelos
EUA apresentam grande importância
na economia e na sociedade norteamericana. O caso das pequenas
28. Para um cotejo das listas de oferta dos EUA no GPA
e no TPP, verificar <https://e-gpa.wto.org/> e <https://
ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Annex-15A-Government-Procurement-United-States.pdf >. Na
comparação, verifica-se que a lista norte-americana do
TPP é mais ampla do que a ofertada no GPA.
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empresas é bastante emblemático,
pois, como em outros países, as
atividades empresariais de pequeno
porte são grandes geradoras de
emprego e atuam como distribuidoras
de renda na economia. Em razão disso,
os EUA entendem que seja importante
conservar sua autonomia em utilizar
o elevado poder de compras do
Estado para estimular esses pequenos
empreendimentos. Esse instrumento de
indução indireta do mercado de trabalho
seria mitigado se houvesse a aplicação
do tratamento nacional contido no
capítulo de Compras Governamentais
do TPP, uma vez que eventuais medidas
de facilitação da participação de PME
nas contratações públicas do governo
dos EUA seriam automaticamente
estendidas para empresas estrangeiras,
o que enfraqueceria os efeitos sócioeconômicos das medidas.

2.2.1. Definições, Regras e
Princípios Gerais
O TPP define licitações ou contratações
do governo como (i) a contratação de
bens, serviços, ou qualquer combinação
como especificada na Lista das Partes
no Anexo 15-A; (ii) o uso de quaisquer
meios contratuais, incluindo venda,
aluguel ou empréstimo, com ou sem
opção para compra, contratos de
operação e construção e contratos
de concessões de obras públicas;
(iii) valores, como estimados nos
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parágrafos 8° e 9° do art. 15.2, iguais
ou que excedam um patamar relevante
especificado na Lista das Partes do
Anexo 15-A, à época da publicação da
notificação da licitação; (iv) compras
realizadas por uma entidade licitante e
(v) o que não seja excluído da cobertura
do Acordo29.
Desse modo, o TPP apresenta
uma lista negativa de atividades
excluídas do Capítulo de Compras
Governamentais. Esse capítulo não se
aplica (USTR, 2016):
i. à aquisição ou ao aluguel de
terras, prédios existentes ou a
outros imóveis ou aos respectivos
direitos;
ii. aos acordos de natureza
não contratual ou a qualquer
forma de assistência que uma
Parte, inclusive suas entidades
licitantes, possam prever,
incluindo acordos cooperativos,
subvenções, empréstimos,
injeções de capital, garantias,
incentivos fiscais e acordos de
patrocínio;
iii. à aquisição ou contratação de
agência fiscal ou depositório
de serviços, liquidação e
gerenciamento de serviços para
instituições financeiras reguladas
ou serviços relacionados à
29. Vide artigo 15.2 do TPP e as Notas Gerais de cada
Parte.

venda, amortização e distribuição
de débitos públicos, incluindo
empréstimos ou títulos públicos,
notas e outras securitizações;
iv. aos contratos de emprego
público;
v. às compras:
a. conduzidas com objetivo
específico de prover assistência
internacional, incluindo auxílio ao
desenvolvimento (development
aid);
b. realizadas por organização
internacional
ou
mediante
concessões internacionais ou
estrangeiras, empréstimos ou
outros tipos de assistência para
os
procedimentos
licitatórios
ou condições da organização
internacional ou que se apliquem
ao doador - se os procedimentos
ou condições da organização
internacional ou do doador não
restringem a participação dos
fornecedores, então, o certame
deve ser regido pelo art. 15.4.1
do TPP, que corresponde aos
princípios gerais;
c.
conduzidas
conforme
procedimento
particular
ou
condição prevista em acordo
internacional
relacionado
ao
estacionamento de tropas ou

relacionadas à implementação
conjunta pelas partes signatárias
de um projeto;
vi. licitação de um bem ou serviço
fora do território da Parte da
entidade licitante, para o consumo
fora do território da Parte.
Cada Parte deve especificar em sua
Lista, no Anexo 15-A, as entidades
centrais, subcentrais e outras entidades
cuja licitação é abrangida pelas
disposições do Capítulo 15, bem como
quaisbens e serviços (incluídos os
serviços de construção), disposições
ou notas gerais, critérios objetivos
para os procedimentos, a publicação
das informações requeridas relativas à
licitação e, por fim, qualquer medida de
transição (USTR, 2016).
O Art. 15.5 prevê medidas transitórias
aos países em desenvolvimento, entre
as quais podem ser citadas: (i) um
programa de preferência de preços,
desde que forneça preferência à Parte
em desenvolvimento e que seja feito de
forma transparente; (ii) compensação
(offset),
desde
que
claramente
especificado no edital; (iii) adesão
escalonada
(phased-in
addition)
especificando setores ou entidades
determinados; e (iv) patamar que seja
acima do estabelecido.
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O Chile oferece uma lista de entidades
centrais e subcentrais que realizarão
compras públicas conforme disposições
do Capítulo 15 do TPP. No caso de as
partes não disporem de entidades
subcentrais, o Chile poderá estender
os benefícios às partes que fizerem
melhorias em sua respectiva cobertura
em nível de entidades centrais ou
subcentrais. No caso chileno, o Capítulo
de Compras Governamentais deve ser
aplicado a todos os serviços adquiridos
por entidades públicas enumeradas no
Anexo, exceto serviços financeiros, os
quais são regidos por normas diversas.
Além disso, deve ser aplicado a todos
os serviços de construção, exceto
àqueles a serem realizados na Ilha da
Páscoa. Não há previsão de medidas
transitórias.
A lista do Peru também abarca entidades
centrais, regionais e locais, bem
como empresas estatais (e.g. bancos
estatais, emprsas de eletricidade e de
saneamento) e outras entidades de
natureza governamental, muitas delas
dotadas de competência regulatória
e de condição de monopolistas em
certos setores (e.g. companhias de
fonecimento de energia e de serviço
postal). Para as empresas estatais,
especialmente para Petroperú, o país
andino apresenta algumas exceções,
como, por exemplo, o comércio de
petróleo e derivados e a compra de
etanol. Nas notas gerais, também as
pequenas e médias empresas são
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excluídas da aplicação do capítulo de
Compras Públicas do TPP.
O México igualmente apresenta uma
lista ampla de ofertas, ainda que
mais restrita do que as dos outros
dos países latino-americanos. Na lista
mexicana, destaca-se a ausência
de entidades subcentrais, as quais
estavam presentes nas listas de
Chile e Peru. Assim como no caso
peruano, o México apresenta diversas
restrições aos contratos de compras
de sua empresa de petróleo, a
PEMEX. Embora não haja disposições
expressas sobre as pequenas e
médias empresas, a lista mexicana
contém disposições que possibilitam a
não aplicação do capítulo de Compras
Públicas do TPP a contratos de valores
pouco elevados. Na prática, essas
disposições possibilitam ao México
o direcionamento da adjudicação
desses
contratos,
beneficiando
inclusive suas PME.
Qualquer Parte poderá realizar alterações
em sua Lista no Anexo 15-A, desde que
notifique as demais por escrito por meio
dos pontos de contatos estabelecidos,
de forma a dar transparência a
este procedimento. A Parte deverá
fornecer ajustes compensatórios para
mudança na cobertura do acordo, se
isso for necessário para manter nível
comparável de cobertura ao existente
antes das adaptações feitas.

Contudo, a Parte não é obrigada
a fornecer compensações se as
modificações se referirem: (i) à entidade
licitante em que a Parte tenha eliminado
o seu controle ou influência com respeito
à licitação coberta por tal entidade
licitante; (ii) às retificações de natureza
puramente formal ou modificações
pequenas como mudanças no nome
da entidade licitante, à fusão entre uma
ou mais entidades licitantes listadas na
Lista, à separação de uma entidade
licitante relacionada na Lista em duas ou
mais entidade que se acrescentam às
entidades listadas na mesma Seção do
Anexo e às mudanças nas referências no
sítio eletrônico específico (USTR, 2016).
Além disso, as disposições do capítulo
não obstam medidas: (a) necessárias
à proteção da moral pública, da ordem
ou da segurança; (b) necessárias para
proteger a saúde humana, animal ou
vegetal; (c) necessárias à proteção
da propriedade intelectual; ou (d) que
sejam relativas a um bem ou serviço
de cunho filantrópico, à pessoa com
deficiência, à instituição sem fins
lucrativos ou a trabalho penitenciário
(USTR, 2016).
O art. 15.4 do TPP engloba os princípios
gerais que regem as compras
públicas. Com relação a qualquer
medida em matéria de contratação
abrangida pelo acordo, nenhuma Parte,
inclusive suas entidades contratantes
descentralizadas, deverá: (a) tratar um

fornecedor estabelecido localmente de
forma menos favorável do que outro
fornecedor estabelecido localmente,
com base no grau de controle ou
de participação estrangeira; ou (b)
discriminar um fornecedor estabelecido
localmente, baseado em que o
bem ou serviço oferecido por esses
fornecedores seja um bem ou serviço
de qualquer outra Parte (USTR, 2016).
Está previsto o método da licitação
aberta (open tendering) a todos os
interessados, exceto quando há
restrições na qualificação dos licitantes
ou quando for o caso de processos
licitatórios limitados (limited tendering).
As licitações devem ser publicadas em
meio eletrônico, inclusive no que se
refere aos documentos e informações
necessárias para o concurso e para a
recepção das propostas. Neste caso,
a entidade responsável deve: (a)
assegurar que o certame é realizado
utilizando sistemas de tecnologia
da informação e software, incluindo
os relacionados à autenticação e à
criptografia de informações, que são,
em geral, disponíveis e compatíveis
com outros sistemas de tecnologia da
informação em geral; e (b) estabelecer
e manter mecanismos que garantam
a integridade da informação prestada
pelos fornecedores, incluindo os
pedidos de participação e propostas
(USTR, 2016).
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Além disso, a publicidade de
informações é critério essencial. Cada
Parte publicará prontamente todas as
medidas de aplicação geral relativas
aos contratos públicos abrangidos,
bem como quaisquer alterações ou
complementos a esta informação. Cada
Parte deverá especificar na seção I de
sua lista no Anexo 15-A as respectivas
informações sobre o certame e as
notificações exigidas pelo artigo 15.7
(Notificações da Contratação), pelo art.
15.9.3 (Qualificação de Fornecedores)
e pelo art. 15.16.3 (Informações após a
adjudicação) do TPP.

2.2.2. Procedimentos de
contratação
Segundo o art. 15.7 do TPP, cada
processo licitatório deve iniciar com
a notificação em meio apropriado,
em papel ou eletrônico, devendo ser
acessíveis ao público até o último dia
antes de sua expiração ou data limite
para a submissão de propostas.As
informações contidas nesta notificação
englobam:
(i) o nome e o endereço da entidade
licitante com a finalidade de obter
todos os documentos relevantes à
licitação;
(ii) os custos para se obter tais
documentos;
(iii) a descrição da licitação, o que
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inclui a natureza e a quantidade
de bens e serviços, o tempo hábil
para a entrega dos bens e serviços
(se aplicável) ou a duração do
contrato;
(iv) a data final para as submissões
das propostas;
(v)o idioma em que devem ser
submetidas as propostas30;
(vi) a descrição e a lista das
condições de participação dos
fornecedores e, se for o caso,
delimitação do número de
participantes (em consonância
com o art. 15.9);
(vii) a indicação de que o certame
é coberto pelo capítulo 15 do
acordo31.
No estabelecimento das condições de
participação, a entidade contratante:
(a) não deve condicionar a participação
no certame ao fato de fornecedor
ter previamente vencido um ou mais
contratos por uma entidade contratante
de uma determinada Parte ou à
experiência prévia no território dessa
30. As Partes se comprometem a envidar esforços para
utilizar o inglês como idioma oficial para a notificação da
licitação.
31. As Partes não ficam impedidas de cobrar uma taxa
para a documentação requerida, bem como as Partes
são encorajadas a publicar o mais cedo possível em
cada ano fiscal um aviso a respeito de seus planos de
aquisição futuros (anúncio dos concursos programados),
que deve incluir o objeto do concurso e a data prevista de
publicação do anúncio de concurso.

Parte; e (b) pode exigir experiência
anterior relevante, se essencial para
satisfazer os requisitos de aquisição do
bem ou do serviço.
A Parte ou entidade licitante pode excluir
um fornecedor em caso de falência
ou insolvência; prestação de falsas
declarações; deficiências significativas
ou persistentes na exigência de
requerimentos
substantivos
ou
obrigação sob um contrato prévio ou
contratos; ou falta de pagamento de
impostos (USTR, 2016).
Nos procedimentos licitatórios, a Parte
pode manter um sistema de registro
e procedimentos de qualificação no
qual os fornecedores interessados
são obrigados a registrar e a fornecer
determinadas informações pertinentes
à contratação. Contudo, este sistema
não poderá ser concebido com vistas
a criar obstáculos desnecessários à
participação de fornecedores da outra
Parte na seleção e também não poderá
ser usado para prevenir ou retardar a
inclusão de fornecedores de outras
Partes.
Dentre todas as modalidades de
compras públicas, é permitido que
as Partes se utilizem da Licitação
Seletiva, bem como a Lista Multiuso
e Licitação Limitada, como serão
explicadas a seguir.
No caso da Licitação Seletiva, a

entidade contratante deve: (a) publicar
um anúncio de concurso que convide
os fornecedores a apresentar pedido
de participação no certame; e (b) incluir
no anúncio do certame as informações
especificadas no art. 15.7.3 (a), (b), (d),
(g), (h) e (i) (Informações de concurso)
do TPP, especificando as limitações.
A entidade contratante também está
obrigada a: (i) publicar o aviso com
antecedência suficiente para permitir
que os fornecedores interessados
solicitem a participação no concurso;
(ii) fornecer, até ao início do período de
apresentação de propostas, pelo menos,
as informações de intenção de compra
em (c), (e) e (f) (Informações de intenção
de compra) para os fornecedores
qualificados, conforme especificado no
art. 15.14.3 (b) (Prazos); e (c) permitir
que todos os fornecedores qualificados
apresentem uma proposta, a menos
que a entidade contratante indique, no
anúncio de concurso, alguma limitação
no número de fornecedores admitidos à
apresentação de propostas, bem como
os critérios e justificativas para a escolha
do número limitado de fornecedores.
Outra especificidade que poderá ser
utilizada são as Listas Multiuso. A
entidade licitante determina que alguns
fornecedores que figuram em sua lista
satisfazem as condições de contratação,
podendo usar essa seleção mais de
uma vez. As Partes podem estabelecer
ou manter lista multiuso, desde que
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publicadas anualmente, ou desde que
estejam continuamente disponíveis
por via eletrônica, com convite aos
fornecedores interessados a solicitarem
sua inclusão na lista.
Contudo, se um fornecedor que não
esteja na lista submeter requerimento
para participar da licitação baseada
em uma lista multiuso e submeter
todos os documentos requeridos, no
tempo hábil, a entidade licitante deve
examinar o requerimento e não deve
excluir o fornecedor deste exame, a
não ser que a entidade não seja capaz
de examinar o requerimento no período
de tempo permitido para a submissão
das propostas.
Se uma entidade contratante rejeita
o pedido de um fornecedor de
participação ou pedido de inclusão em
uma Lista Multiuso, ela deve informar
imediatamente qual o fornecedor e, a
pedido deste, fornecer prontamente,
por escrito, a justificativa de sua decisão
denegatória.
Há também a possibilidade da
Licitação Limitada, que se trata de um
método licitatório em que a entidade
responsável contrata fornecedores
ou conjunto de fornecedores por sua
própria escolha. O TPP ressalta no art.
15.10 que esta modalidade não deve
ser utilizada com a finalidade de evitar
a concorrência entre os fornecedores,
para proteger fornecedores nacionais
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ou promover qualquer discriminação
contra os fornecedores de qualquer
outra Parte.
Segundo o TPP, a entidade contratante
poderá se utilizar das contratações
limitadas apenas nas seguintes
circunstâncias:
(a) se realizado convite ou concurso
prévio:
(i) não tiver havido nenhuma
proposta
ou
fornecedores
solicitando participação;
(ii) não tiverem havido propostas
em
conformidade
com
os
requisitos essenciais previstos na
documentação do concurso;
(iii)
não
tiverem
havido
fornecedores que preenchessem
as condições de participação; ou
(iv) as propostas apresentadas
tenham
sido
objeto
de
conluio, desde que a entidade
contratante não tenha modificado
substancialmente os requisitos
essenciais estabelecidos nas
notificações ou no edital;
b) se o bem ou serviço puder ser
fornecido apenas por um determinado
fornecedor e não houver nenhuma
alternativa razoável de substituição
do bem ou do serviço pelas seguintes
razões:

(i) exigência para confecção de
obra de arte;
(ii) proteção de patentes, direitos
autorais
ou
outros
direitos
exclusivos; ou
(iii) ausência de concorrência por
razões técnicas;
(c) entregas adicionais realizadas por
fornecedor original, ou seus agentes
autorizados, de bens ou serviços que
não foram incluídos na proposta de
licitação inicial, caso haja mudança de
fornecedor desses bens ou serviços
adicionais:
(i) não podendo ser feita por motivos
técnicos, como requisitos de
fungibilidade ou interoperabilidade
com o equipamento existente,
software, serviços ou instalações
adquiridas no âmbito do certame
inicial, ou devido às condições
sob as garantias de fornecedores
originais; e
(ii)
podendo
causar
um
inconveniente significativo ou
duplicação substancial de custos
para a entidade adjudicante;
(d) para um bem adquirido em um
mercado de commodities ou de câmbio;
(e) se a entidade contratante adquirir
protótipos ou um primeiro bem ou

serviço destinados à avaliação limitada
ou que é desenvolvido a seu pedido no
decurso de, e para, um determinado
contrato de pesquisa, experimentação,
estudo ou desenvolvimento original. O
conceito de desenvolvimento original
de um protótipo ou um primeiro bem
ou serviço abarcam a produção
ou fornecimento limitado, a fim de
incorporar os resultados dos testes e
demonstrar que o protótipo ou o primeiro
bem ou serviço é adequado à produção
ou ao fornecimento em quantidades
requeridas e nos padrões de qualidade
aceitáveis. A produção limitada, no
entanto, não inclui a produção de
quantidade para estabelecer viabilidade
comercial ou para recuperar os custos
de pesquisa e desenvolvimento. Ainda,
licitações subsequentes desses novos
bens ou serviços serão sujeitas a esse
Capítulo;
(f) para serviços adicionais de
construção, não incluídos no contrato
inicial, mas dentro do escopo da
documentação e da proposta inicial, e,
devido a circunstâncias imprevisíveis,
tornados necessários para completar
os serviços de construção descritos.
No entanto, ressalva-se que o valor
total dos contratos relativos a serviços
de construção adicionais não poderá
exceder 50% do valor do contrato inicial;
(g) para as compras efetuadas
em
condições
excepcionalmente
favoráveis que apenas se verifiquem
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em curto período de tempo, tais
como decorrentes de alienações
extraordinárias, liquidação ou falência,
não abarcando aquisições correntes de
fornecedores regulares;
(h) se o contrato for adjudicado ao
vencedor de um concurso de design,
desde que:
(i) o concurso tenha sido
organizado de forma consistente
com o capítulo 15;
(ii) o concurso seja julgado por
um júri independente com vista
à adjudicação da contratação de
um projeto para o vencedor; ou
(iii) na medida do estritamente
necessário, quando, por motivos
de urgência imperiosa resultante
de acontecimentos imprevisíveis
suportados pela entidade licitante,
o bem ou serviço não pode ser
obtido a tempo mediante licitações
abertas ou seletivas (by means of
open or selective tendering).
A entidade contratante não deve
preparar, adotar ou aplicar qualquer
especificação técnica ou prescrever
qualquer procedimento de avaliação
da conformidade com o objetivo de
criar qualquer obstáculo desnecessário
ao comércio entre as Partes. Ao prever
as especificações técnicas para o bem
ou serviço a ser contratado, a entidade
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contratante deve, se necessário (USTR,
2016): (a) definir as especificações
técnicas em termos de desempenho
e de exigências funcionais, em vez de
delinear ou descrever as características
do fornecedor; e (b) basear as
especificações técnicas relativas às
normas internacionais, caso existam;
caso contrário, sobre regulamentos
técnicos nacionais, padrões nacionais
reconhecidos ou códigos de construção
(building codes).
Nesse sentido, a entidade contratante
não deve estabelecer especificações
técnicas que se refiram à marca, nome
comercial, patente, direito autoral,
design, tipo, origem específica, produtor
ou fornecedor. Essas referências
são admissíveis apenas em caso de
inexistência de maneira suficientemente
precisa ou inteligível de descrever os
requisitos de compra e desde que,
nestes casos, a entidade contratante
inclua a expressão “ou equivalente”
ou outra similar na documentação do
certame.
A entidade pública não estará
impedida de preparar, adotar ou
aplicar
especificações
técnicas
para: (i) promover a conservação de
recursos naturais ou a proteção do
ambiente; (ii) proteger as informações
sensíveis do governo, incluindo as
especificações que possam afetar ou
limitar armazenamento, hospedagem
ou
processamento
dessas

informações no exterior do território
da Parte (USTR, 2016).
A entidade licitante deve prontamente
disponibilizar ou fornecer, a pedido
do fornecedor, a lista de documentos
para licitação, o que inclui toda
informação necessária para permitir
que o fornecedor prepare e submeta
uma proposta. Essa documentação
inclui: (i) notificação; (ii) especificação
da natureza da licitação e seu escopo;
(iii) quantidade do bem ou serviço
a ser contratado; (iv) quantidade
estimada e requerimentos efetivação
da contratação; (v) se necessário,
especificações técnicas, certificação
de conformidade, planos, instruções,
condições de participação (incluindo
garantias financeiras, informações e
documentos requeridos para isso);
(vi) todos os critérios considerados
na adjudicação do contrato; (vii) se
for o caso de uma licitação aberta
para propostas, data, hora e local
de abertura; (viii) outros termos e
condições relevantes para avaliação
das propostas e (ix) data de entrega do
bem ou de cumprimento do serviço.
Se, antes da escolha, a entidade licitante
modificar tanto os critérios de avaliação
ou requisitos previstos na notificação
quanto a documentação para a
participação dos fornecedores, ou ainda
emendar ou relançar uma notificação ou
os requisitos documentais, a entidade
licitante deve publicar ou fornecer tais

modificações (USTR, 2016). A entidade
poderá também emendar ou relançar
a notificação ou a documentação
necessária requerida para a licitação,
para que ela seja disponibilizada, em
observância à transparência regente de
todo o procedimento, mesmo que haja
alteração posterior, independentemente
da motivação (USTR, 2016).
A entidade licitante deverá, ainda,
considerando as necessidades do
certame, conceder tempo suficiente
para o fornecedor obter a documentação
requerida, preparar e submeter sua
proposta no âmbito em questão,
levando-se em consideração o tipo e
a complexidade da seleção e o tempo
necessário ao envio das propostas por
meios não eletrônicos por estrangeiros e
também por pontos de envio domésticos,
se não forem utilizados meios eletrônicos
(USTR, 2016).
Caso a entidade licitante utilize a
licitação na modalidade seletiva, a
data limite para a apresentação de
proposta não deverá, em princípio, ser
inferior a 25 dias, contados da data
da publicação do concurso. Em caso
de estado de urgência devidamente
comprovado pela entidade contratante,
o período pode ser reduzido para prazo
não inferior a 10 dias32.
Os procedimentos não devem exceder
o prazo de 40 dias, salvo exceções
32. Vide artigo 15.14 do TPP.
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presentes no art. 15.14, item 4 e 5 do
TPP, contados do dia em que: (i) no
caso de concurso público, a notificação
do concurso for publicada; e (ii) no
caso de licitação seletiva, a entidade
contratante do bem ou serviço notificar
os fornecedores que serão convidados
a apresentar propostas, caso utilize
ou não lista multiuso. Este prazo pode
ser reduzido em 5 dias para cada
uma das seguintes circunstâncias: (a)
notificação de concurso publicada por
meios eletrônicos; (b) documentação
do concurso disponibilizada por via
eletrônica a partir do momento da
publicação do concurso; e (c) aceitação
de propostas pela entidade contratante
por via eletrônica (USTR, 2016).
O prazo poderá ser reduzido ainda
mais, desde que por não menos de 10
dias, se: (i) a entidade adjudicatória
publicar os concursos programados
nos termos do art. 15.7 (Notificações
de concurso) do TPP, com pelo menos
40 dias e não mais de 12 meses
antes da publicação da notificação
de concurso. Essa publicação dos
concursos programados deve conter: a
descrição da aquisição; as datas finais
aproximadas para a apresentação
das propostas ou dos pedidos de
participação; o endereço de onde os
documentos relativos à adjudicação
podem ser obtidos; e o máximo de
informações necessárias para o
anúncio do concurso, na medida de
sua disponibilidade; (ii) houver estado
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de urgência devidamente comprovado
pela entidade contratante, tornando
impraticável o prazo de apresentação
de propostas original; (iii) a entidade
licitante adquire bens ou serviços
comerciais33.
Após essa etapa, a entidade contratante
receberá, abrirá e avaliará todas as
propostas com fulcro em procedimentos
garantidores da equidade e da
imparcialidade do processo de licitação
e da confidencialidade das propostas.
Se a entidade licitante fornecer
oportunidade de corrigir erros formais
não intencionais entre a abertura das
propostas e a adjudicação do contrato,
essa oportunidade deverá ser estendida
a todos os fornecedores participantes
(USTR, 2016).
Para ser considerada ganhadora, uma
proposta deve ser apresentada por
escrito e, no momento da abertura,
deverá cumprir os requisitos essenciais
estabelecidos na notificação da
licitação e da documentação a ser
apresentada por fornecedor que
preencha as condições de participação
(USTR, 2016).
A menos que a entidade contratante
determine que não é do interesse
público, deve-se adjudicar o contrato
ao fornecedor que a entidade
contratante determinar ser plenamente
33. A conjugaçãodos artigos 14.15, parágrafo 4º e 5º do
TPP jamais deverão reduzir os prazos de apresentação do
estabelecido no parágrafo 3 para menos de 10 dias.

capaz de cumprir os termos do
contrato e que, com base apenas nos
critérios de avaliação especificados
na documentação da notificação,
seja considerada: (a) a proposta mais
vantajosa; ou (b) se o preço for o único
critério, o menor preço. Além disso, é
vedado cancelar um procedimento
abrangido, ou modificar ou rescindir
contratos adjudicados, a fim de evitar
as obrigações do respectivo Capítulo.
O resultado deve ser informado
prontamente aos fornecedores que
tenham apresentado a proposta. A
entidade contratante poderá fazê-lo
por escrito ou por meio da publicação
em consonância com o previsto no art.
15.16, parágrafo 3º do TPP, desde que o
anúncio inclua a data de adjudicação. Se
um fornecedor solicitou as informações
por escrito, a entidade contratante deve
fornecê-lo por escrito.
Caso algum fornecedor que não tenha
obtido sucesso no certame requerer
justificativas, as razões pelas quais a
referida entidade não foi selecionada
devem ser expostas, bem como deve
ser fornecida uma explicação sobre
as vantagens relativas da proposta do
fornecedor ganhador (USTR, 2016).
A entidade contratante, imediatamente
após a adjudicação de um contrato
para a aquisição, deve divulgar em
publicação designada oficialmente,
aviso contendo pelo menos as seguintes

informações: (a) a descrição do bem
ou serviço adquirido; (b) o nome e
endereço da entidade contratante; (c)
o nome e endereço do fornecedor;
(d) o valor do contrato adjudicado;
(e) a data de adjudicação ou, se a
entidade adjudicante já informou os
fornecedores da data de adjudicação
nos termos do parágrafo 1º, a data de
vigência contrato; e (f) o método de
aquisição utilizado e, se o procedimento
foi utilizado em conformidade com o art.
15.10 (concurso limitado) do TPP, uma
breve descrição das circunstâncias
que justificam a utilização desse
procedimento (USTR, 2016).
Por fim, a entidade licitante deve
manter documentação, registro e
relatório referentes às licitações e
às adjudicações para os contratos
abrangidos, incluindo as atas e os
relatórios previstos no art. 15.10.3
(concurso limitado) do TPP, durante pelo
menos três anos após a designação do
contrato (USTR, 2016).

2.2.3. Transparência,
Controle e Cooperação
entre as Partes
O TPP também apresenta alguns
instrumentos
para
melhorar
a
transparência, o controle e promover a
cooperação entre as Partes.
As Partes, a pedido de qualquer
outra Parte, fornecerão, prontamente,
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informações suficientes para demonstrar
se um contrato foi conduzido de forma
justa, imparcial e de acordo com as
disposições do Capítulo 15 do TPP,
incluindo, se for o caso, informações
sobre as características do bem ou do
serviço e aquelas relativas às vantagens
da proposta selecionada, sem revelar
informações confidenciais a qualquer
fornecedor, exceto após consulta e
se obtiver autorização da Parte que
forneceu a informação (USTR, 2016).
Uma Parte também não poderá,
incluindo a entidade licitante, salvo
na medida exigida por lei ou com a
autorização por escrito do fornecedor
que deu a informação, divulgar
informação que possa prejudicar
interesses comerciais legítimos de um
determinado fornecedor ou que possa
prejudicar a concorrência leal entre
fornecedores (USTR, 2016).
Nenhuma disposição do Capítulo
15 do TPP pode ser interpretada
no sentido de exigir que uma Parte,
incluindo as autoridades licitantes,
autoridades e organismos de revisão,
divulguem informações confidenciais,
se a divulgação: (a) obstar à aplicação
da lei; (b) prejudicar a concorrência
leal entre fornecedores; (c) lesar os
legítimos interesses comerciais de
determinadas pessoas, incluindo a
proteção da propriedade intelectual;
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ou (d) for contrária ao interesse público
(USTR, 2016).
Além disso, o TPP estabelece regras
que visam a garantir a lisura dos
processos de compras públicas,
devendo ser asseguradas as medidas
penais ou administrativas respectivas
para combater a corrupção nas
contratações públicas. Estas medidas
podem incluir procedimentos para
tornar inelegíveis, na participação em
licitações, indefinidamente ou por um
determinado período de tempo, os
fornecedores que se envolverem em
ação ilegal ou fraudulenta em relação
aos contratos públicos no território
da Parte. Cada Parte deverá garantir
políticas e procedimentos para
eliminar, na medida do possível, ou
gerenciar, qualquer potencial conflito
de interesses das Partes envolvidas
ou que tenham influência sobre algum
certame (USTR, 2016).
Há previsão de que cada Parte
mantenha, no mínimo, uma autoridade
administrativa ou judicial imparcial
(Autoridade de Revisão) que atue de
forma independente das entidades
licitantes, para que possa revisar, de
forma transparente, tempestiva e não
discriminatória, qualquer reclamação
realizada por fornecedor que alegue
violação de algum dispositivo do Capítulo
de Compras Governamentais do TPP

ou um descumprimento da entidade
contratante das medidas da Parte na
execução do Capítulo de Compras
Governamentais (USTR, 2016). Essas
reclamações devem ser escritas e
disponibilizadas para consulta. Nestes
dois casos, a entidade licitante deve
incentivar o procedimento de consultas
para resolver a reclamação.
Os
procedimentos
estabelecidos
para que essa revisão seja conduzida
de forma adequada exigem que o
fornecedor prepare demanda por
escrito e a apresente em não menos
do que em 10 dias do conhecimento
do fato. A entidade licitante, por sua
vez, deve responder por escrito a
demanda do fornecedor e prover todos
os documentos relevantes à autoridade
de revisão, facultando ao fornecedor
responder à manifestação da entidade
licitante antes que seja emitida sua
decisão final. A autoridade de revisão,
então, deverá prolatar a decisão
fundamentada por escrito (USTR, 2016).
O Capítulo permite a aplicação
de medidas liminares imediatas,
enquanto se aguarda a resolução de
uma reclamação, de modo a preservar
o direito do fornecedor a participar do
concurso e assegurar a conformidade
das entidades licitantes ao Capítulo
de
Compras
Governamentais,
garantindo-se
possibilidade
de

uma ação corretiva que implique
indenização do prejudicado.
Além das regras para os procedimentos
internos, o TPP também reforça
a necessidade de cooperar para
promover a liberalização dos mercados
de compras públicas entre as Partes.
Para tanto, as Partes deverão procurar
cooperar em questões como: (i)
a participação dos fornecedores
em compras governamentais, em
particular, o acesso de pequenas
e médias empresas aos contratos
públicos; (ii) troca de informações
e experiências, como regulações,
melhores práticas e estatísticas; (iii)
desenvolvimento e expansão no uso
de meios eletrônicos nos sistemas de
compras governamentais; (iv) melhorar
a capacidade dos funcionários do
governo no que concerne às compras
governamentais; (v) fortalecer suas
instituições para o cumprimento das
disposições do capítulo de compras
governamentais; e (vi) melhorar a
capacidade de acesso a oportunidades
de aquisições multilíngue.
Deve-se verificar que o tratamento
dispensado às pequenas e médias
empresas é baseado na cooperação
entre as Partes. Isso indica que as
Partes deverão buscar, durante a
vigência do Acordo, compartilhar
práticas e aproximar procedimentos
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relativos ao acesso de pequenas e
médias empresas às compras públicas.
No Acordo, as previsões relativas
às PME, portanto, conferem elevado
grau de discricionariedade à atuação
das Partes, as quais podem avaliar
domesticamente as necessidades
específicas de suas empresas, bem
como executar políticas públicas de
fomento às suas PME.
Por fim, o TPP também estabelece
o compromisso das Partes em
criar um Comitê sobre Compras
Governamentais,
composto
por
representantes governamentais de
cada Parte, para tratar de assuntos
relacionados à execução e operação do
Capítulo de Compras Governamentais
do TPP. Alguns exemplos poderiam
ser (i) a cooperação entre as Partes,
conforme previsto no art. 15.22
(Cooperação); (ii) a facilitação para a
participação de pequenas e médias
empresas nos contratos abrangidos
pelo acordo, tal como previsto no art.
15.21 (facilitação da participação das
PME); (iii) o uso de medidas transitórias;
e (iv) a consideração de negociações
posteriores tal como previsto no art.
15.24 (novas negociações) do TPP.
Dessa forma, o objetivo não é apenas
estabelecer regras para os mercados
de compras públicas das Partes, mas,
também, buscar obter mecanismos
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que fortaleçam a cooperação e a
implementação completa do Acordo,
cujo resultado deverá ser uma
aproximação entre as legislações e
a possível facilitação do acesso aos
mercados de contratações públicas
das Partes entre si.

Tabela 11 Exceções adotadas por Chile, Estados Unidos, México e Peru
Chile
• O capítulo 15 não se aplica aos serviços financeiros adquiridos por entes do governo central,
por entes do governo sub-central e por outras entidades listadas no cronograma chileno sobre
compras governamentais.
• O capítulo não é aplicado a serviços de construção na ilha de Páscoa.

Apesar de as regras gerais do Capítulo
serem coerentes com os princípios
estruturantes do livre comércio, destacase que o anexo do capítulo 15 do TPP
enumera medidas que constituem
exceções às disposições do acordo.

• O capítulo não é aplicado a qualquer forma de preferência para beneficiar micro, pequenas e
médias empresas (compras por uma entidade compradora de outra entidade governamental e
compra por uma entidade compradora que represente uma entidade não listada no cronograma).

A tabela a seguir apresenta as exceções
adotadas por Chile, Estados Unidos,
México e Peru às normas do capítulo de
compras governamentais do TPP.

• O capítulo não abrange a compra de qualquer bem ou serviço relacionado com atividades de
construção de barcos da Administração Atmosférica e Oceânica Nacional dos Estados Unidos.

EUA
• O capítulo não se aplica às compras de qualquer bem agrícola realizadas para o aprofundamento
de um programa de apoio agrícola ou de um programa de apoio alimentar.

• O capítulo não se aplica às compras realizadas pelo departamento de defesa de quaisquer
bens descritos em qualquer classificação do código federal de fornecedores listados a seguir:
artilharia nuclear, veículos espaciais, navios, pequenas embarcações, pontões, docas flutuantes,
equipamentos marítimos e de navios, veículos motorizados para passageiros (apenas ônibus),
veículos rastreados de combate, de ataque e táticos, ferramentas de mão, ferramentas de
medição, materiais, componentes, montagem e acessórios de fibra ótica, munições e caixas de
munições nucleares, pacotes e contêineres especiais, têxteis, couros, peles, vestuário, calçados,
barracas, bandeiras (todos os elementos além de pinos, agulhas, kits de costura, mastros de
bandeira e caminhões de mastros de bandeira), vestuário, equipamentos individuais, insígnias
e bens de alimentação.
• O capítulo 15 não abrange a compra de qualquer metal especial ou bem contendo um ou mais
de um metal especial. O metal especial consiste em (i) aço para o qual o máximo conteúdo da
liga excede um ou mais de um dos seguintes níveis: manganês (1,65%), silício (0,6%) ou cobre
(0,6%); (ii) aço que contenha mais de 0,25% de qualquer dos seguintes elementos: alumínio, cromo,
cobalto, columbium, molibdênio, níquel, titânio, tungstênio ou vanádio; (iii) liga metálica formada por
níquel, ferro-níquel, ou liga à base de cobalto que contenha um total de outras ligas metálicas (com
a exceção de ferro) em excesso de 10%; (iv) titânio ou liga de titânio; ou zircônio ou liga de zircônio.
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• O Capítulo 15 geralmente não se aplica à compra de qualquer bem descrito em qualquer
das seguintes classificações FSC: armas, equipamento de controle de incêndio, munições
e explosivos, mísseis guiados, componentes de aeronaves, componentes estruturais de
fuselagem, componentes de aeronaves e acessórios, equipamentos de lançamento de
aeronaves, aterrisagem e assistência em terra, navios, pequenas embarcações, pontões, docas
flutuantes, equipamentos marítimos e de navios, motores, turbinas e componentes, rolamentos,
radiação coerente, de detecção e de comunicações, componentes de equipamentos elétricos e
eletrônicos, barras metálicas, chapas e formas.
• Devido às exceções de segurança, o capítulo 15 não abrange a compra de qualquer bem ou
serviço que apoie a proteção de materiais ou de tecnologias nucleares, em que o Departamento
de Energia conduza as compras sob a autoridade do Atomic Energy Act ou de qualquer compra
de petróleo relacionada com a reserva estratégica de petróleo.
• O capítulo não abrange a compra pela Administração de Segurança de Transportes de têxteis,
couro, peles, vestuário, calçados, tendas, bandeiras, roupas, equipamentos individuais e insígnias.
As regras de segurança nacional aplicáveis ao Departamento de Defesa são também aplicáveis
à Guarda Costeira norte-americana.
• O capítulo não abrange compras feitas pela Administração de Aviação Federal.
• O capítulo não abrange a compra de ferramentas de mão, ferramentas de medição e talheres.
• Para bens e serviços que incluam serviços de construção do Japão e fornecedores de tais
bens e serviços, o capítulo 15 não abrange a compra pela Administração Espacial e Aeronáutica
Nacional.
• Para bens e serviços que incluam serviços de construção do Vietnã e fornecedores de tais
bens e serviços, o capítulo se aplica apenas às seguintes entidades do Departamento de Defesa:
Departamento de Atividade de Educação de Defesa e Agência de Comissários de Defesa (Defense
Comissary Agency).
• Para bens e serviços que incluem serviços de construção da Malásia e fornecedores de tais
bens e serviços, o capítulo não abrange compras pelas entidades listadas na sessão C que sejam
responsáveis pela geração ou distribuição de energia elétrica.
• O capítulo não abrange a compra dos seguintes serviços: todos os serviços de transporte,
operação de instalações estatais, serviços de utilidade pública, salvo serviços de telecomunicações
aumentados e pesquisa e desenvolvimento.
• O capítulo não abrange a compra de qualquer serviço em apoio a forças militares no exterior.
• O capítulo não abrange a compra de serviços de dragagem.
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• O capítulo não abrange qualquer reserva em nome de um negócio pequeno ou minoritário.
Uma reserva pode incluir qualquer forma de preferência como o direito exclusivo de prover
um bem ou serviço ou qualquer preferência de preço.
• O capítulo não abrange acordos não contratuais ou qualquer forma de assistência não
governamental, incluindo a provisão governamental de bens e serviços a pessoas ou autoridades
governamentais não especificamente cobertas no cronograma.
• Quando o contrato for celebrado por uma entidade não coberta pelo capítulo 15, o capítulo não
se aplica a qualquer bem ou serviço componente do contrato.
• O capítulo não abrange a compra de serviços de transporte que sejam parte de um contrato de
compras governamentais ou que constituam um incidente no contrato.

México
• Para compras pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Marinha apenas os seguintes bens
estão incluídos na cobertura do capítulo 15: equipamentos ferroviários, ecranoplanos, veículos
a motor, trailers e bicicletas, tratores, componentes de veículos, pneus e canos, acessórios de
motores, equipamentos de transmissão de força mecânica, equipamentos e maquinários de
marcenaria, equipamentos metalúrgicos, equipamentos de serviço e de comércio, maquinários
industriais especiais, equipamentos e maquinários agrícolas, equipamentos de construção,
mineração, escavação e manutenção de rodovias, equipamentos de manuseio de materiais, corda,
cabo, corrente, equipamentos de refrigeração, ar condicionado e circulação de ar, equipamentos
de combate a incêndios, resgate e segurança, equipamentos de proteção ambiental, bombas,
compressores, equipamentos de forno, planta de vapor (steam plant) e drenagem, reatores
nucleares, equipamentos de encanamento, aquecimento e depósito de lixo, equipamentos de
purificação de água e de tratamento de esgoto, tubos, tubulação, mangueira, válvulas, equipamentos
de manutenção e reparação, ferramentas de medição, hardware, abrasivos, estruturas préfabricadas, andaimes, madeira serrada, millwork, madeira compensada, madeira folheada,
materiais de construção, equipamentos de fiação elétrica e de distribuição de energia, aparelhos
de iluminação e lâmpadas, sistemas de alarme, sinal e segurança, equipamentos e fornecedores
médicos, dentais e veterinários, equipamentos de laboratório, equipamentos de fotografia, produtos
químicos, aparelhos de treinamento, equipamentos de processamento automático de informações,
softwares, equipamentos de apoio e fornecimento, móveis, móveis e utensílios comerciais e de casa,
equipamentos de preparação de alimentos, máquinas de escritório, sistemas de processamento de
textos, equipamentos de gravação, materiais e equipamentos de escritório, livros, mapas, outras
publicações, instrumentos musicais, fonográficos, rádio, equipamentos de recreação e esportivos,
equipamentos de limpeza, pincéis, pinturas, adesivos, contêineres, embalagens, fornecimentos
de embalagem, artigos de higiene pessoal, fornecedores agrícolas, animais vivos, combustíveis,
lubrificantes, petróleo, cera, materiais fabricados não metálicos, materiais brutos não metálicos,
minérios, minerais e seus produtos primários (salvo a classificação 9620 do FSC – minerais naturais
e sintéticos) e variados.
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• O capítulo 15 não abrange a compra dos seguintes serviços identificados de acordo com o
sistema de classificação comum do NAFTA: pesquisa e desenvolvimento, serviços de arquitetura
e engenharia, serviços de processamento de informações e de telecomunicações relacionados,
serviços de recursos naturais, serviços sociais e de saúde, equipamentos ou bens de manutenção,
reparação, modificação reconstrução e instalação, operações de custódia e serviços relacionados,
serviços financeiros e relacionados, serviços profissionais, administrativos e de apoio à gestão,
utilidades, serviços de comunicação de fotografia, mapeamento, impressão e publicação, serviços
de educação e treinamento, serviços de transporte, viagem e de relocação e equipamentos,
locação de equipamentos que requer proteção patentária, proteção de direitos autorais ou outros
direitos de propriedade.
• As normas do capítulo 15 não devem ser aplicadas à operação de instalações governamentais
sob concessões.
• Todos os serviços relacionados a bens adquiridos pela Secretaria de Defesa Nacional e pela
Secretaria da Marinha que não são abrangidos pelo capítulo 15 devem ser excluídos.
• A gestão e a operação de contratos de serviços celebrados para centros de pesquisa e
desenvolvimento que operam com fundos federais ou relacionados com a implementação de
programas de pesquisa patrocinados pelo governo devem ser excluídos da disciplina do capítulo
15.
• O capítulo 15 não deve ser aplicado à compra de serviços de transporte que sejam parte de ou
incidentais a um contrato de compra e venda.
• O capítulo 15 não deve ser aplicado a compras feitas com o objetivo de revenda comercial pelas
lojas de varejo estatais, por uma entidade de outra entidade do México ou para a compra de água
e para o fornecimento de energia ou combustíveis para a produção de energia.
• O capítulo 15 não se aplica a serviços de utilidade pública (incluindo telecomunicações,
transmissões e serviços de água e energia).

• O México pode desvincular contratos de compra e venda das obrigações do capítulo 15
desde que a) o valor total de tais contratos não exceda (i) US$1,340,000,000 em cada ano até
31 de dezembro do nono ano contado a partir da data da entrada em vigor do acordo para o
México, que pode ser alocado por todas as entidades com a exceção de PEMEX e CFE e (ii)
US$2,230,000,000 em cada ano a partir de 1 de janeiro do décimo ano contado da data da
entrada em vigor do acordo para o México, o que pode ser alocado por todas as entidades, b)
o valor total dos contratos sob qualquer classe FSC que possa ser desvinculado em qualquer
ano não exceda 10% do valor total dos contratos que pode ser desvinculado no mesmo ano,
c) nenhuma entidade abrangida pelo subparágrafo a) desvincule contratos em qualquer ano
de um valor superior a 20% do valor total dos contratos que pode ser desvinculado no ano e
d) o valor total dos contratos desvinculado por PEMEX ou CFE não exceda o valor equivalente
a US$892,000,000 em cada ano, a partir de 1 de janeiro do décimo ano seguinte à data de
entrada em vigor do acordo no México. Os valores em dólar acima referidos devem ser ajustados
anualmente conforme a inflação acumulada a partir da entrada em vigor do acordo no México.
• A exceção de segurança nacional deve abranger compras feitas em apoio da salvaguarda de
materiais nucleares ou tecnologia.
• O capítulo não deve ser aplicado a contratos celebrados com cooperativas e grupos rurais ou
urbanos desfavorecidos em que a entidade governamental concordou diretamente com eles em
conformidade com as leis existentes na época da entrada em vigor do acordo no México.
• O capítulo não abrange compras feitas por uma entidade compradora que represente outra
entidade, cuja compra não seria abrangida pelo capítulo 15 se conduzida pela outra entidade.

Peru
• O capítulo não abrange a compra de roupas/vestuário (SH 6205) e calçados (SH 64011000) pelo
Exército, Marinha, Força Aérea ou Polícia Nacional do Peru.
• O capítulo não abrange as compras feitas pela Agência de Promoção de Investimento Privado de
serviços técnicos, legais, financeiros, econômicos ou similares de consultoria, que são necessários
para promover investimento privado por meio de concessões ou outros meios como aumento de
capital, joint ventures, e contratos de serviços, leasing e gestão.

• O capítulo 15 não deve ser aplicado a qualquer serviço de transporte como o transporte
terrestre, o transporte marítimo, o transporte aéreo, o transporte de apoio e auxiliar, correio e
telecomunicações e serviços de reparação de outros equipamentos de transporte, que tenham
uma base tributária ou contratual.

• O capítulo não abrange a compra de folhas (SH 6301) e cobertores (SH 6302).

• O capítulo não é aplicado a contratos construção-operação-transferência e a contratos de
concessão pública.

• O capítulo não abrange a compra dos seguintes serviços: serviços de contabilidade e auditoria
financeira e serviços de arbitragem e conciliação.

• O capítulo não abrange a compra dos seguintes bens: petróleo cru, gasolina, propano, óleo
diesel, butano, enxofre de destilação médio (low sulfur medium distillation), gás natural, biodiesel,
hidrocarbonetos acíclicos saturados, catalisadores, etanol e aditivos.

• O capítulo não se aplica a programas de compras destinados a micro e pequenas empresas.
• O capítulo não se aplica à compra de bens para programas de assistência alimentar.
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• O capítulo não se aplica à aquisição de tecelagens e roupas feitas com fibras de alpaca e lhama.
• O capítulo não se aplica às compras realizadas por embaixadas, consulados e outras missões de
serviço estrangeiro do Peru, exclusivamente para sua operação e gestão.
• O capítulo não se aplica às compras de serviços bancários, financeiros ou especializados
relacionados com o endividamento público ou a gestão da dívida pública.
• O capítulo não se aplica às compras por uma entidade peruana de um bem ou serviço de outra
entidade peruana.
(Fonte: USTR 2016. Elaboração: CCGI)

3. APLICAÇÃO
DAS
LEGISLAÇÕES
DOMÉSTICAS
SOBRE
CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS
A
aplicação
das
legislações
domésticas
sobre
contratações
públicas é importante para determinar
não só os procedimentos utilizados em
cada país analisado, mas também na
relação entre a legislação doméstica
e todas as normas previstas nos
acordos assinados individualmente
pelos países selecionados. Dessa
forma, essa seção tem por objetivo
explicar o funcionamento dessas
legislações, ao passo que os Anexos
trazem algumas considerações sobre
os procedimentos e conceitos legais
adotados em cada uma.

3.1. CHILE34
3.1.1. Quadro Geral
As compras públicas no Chile são
caracterizadas por elevado grau
34. Informações sobre dispositivos específicos da
regulação doméstica sobre contratações públicas do Chile
podem ser encontrada no Anexo 2 a esse relatório.
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de transparência e eficiência, se
comparadas às realizadas em outros
países da América Latina (Bleger 2016).
Seu elevado grau de centralização
normativa e informacional, combinado
com sua crescente descentralização
operacional (Turrys 2015), tornam o
sistema de compras chileno, em que
predominam os convenios marcos,
mais acessível a empresas de grande
e de pequeno porte, assim como mais
aberto ao fornecedor estrangeiro. Esse
aspecto é reconhecido na legislação
doméstica, mas sua sustentação
decorre dos diversos APCs celebrados
pelo Chile35, os quais, em sua maioria,
apresentam capítulo específico referente
às contratações públicas, inclusive com
referência direta às PME36.

35. Os tratados internacionais são textualmente referidos
nalei n° 19.886/2003:
“Artículo 1.- Regulación aplicable: Los contratos que
celebre la Administración del Estado, a título oneroso,
para el suministro de bienes muebles, y de los servicios
que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se
ajustarán a la Ley de Compras, sus principios y al presente
Reglamento. Supletoriamente, se les aplicarán las normas
de Derecho Público y, en defecto de ellas, las normas de
Derecho Privado.
En lo que sea pertinente, se aplicarán a los contratos
señalados anteriormente las normas establecidas en los
Tratados Internacionales sobre la materia, ratificados por
Chile, y que se encuentren vigentes”.
36. As PME são referidas na legislação e nos tratados
internacionais firmados pelo Chile, mas, diferentemente
do observável em outros países latino-americanos, elas
não recebem tratamento diferenciado nos procedimentos
de contratações públicas, ainda que sejam destinatárias
de programas públicos específicos de capacitação. Essa
opção evidencia a opção reiterada do governo chileno em
estimular o funcionamento livre do mercado doméstico,
bem como em adotar práticas favoráveis à livreconcorrência e a competição entre agentes econômicos.

89

Compras governamentais na América Latina: o acesso de pequenas e médias
empresas às contratações públicas no Chile, Colômbia, México e Peru

Figura 8. Compras Públicas em percentual do PIB

Figura 9.Valor absoluto das compras públicas (US$ bilhões)

Fonte: OCDE, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Fonte: OCDE, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Ainda que, a depender da fonte
e da metodologia de contagem,
os dados disponíveis de compras
governamentais como percentual do
PIB por país apresentem diferenças
significativas, os valores das compras
públicas no Chile parecem bastante
reduzidos, de acordo com dados da

OCDE, em comparação com outros
países daquela organização. Mesmo
em comparação com outros países da
América Latina, como, por exemplo,
Peru, México e Colômbia, as compras
públicas apresentam valores pouco
expressivos na economia chilena,
segundo a mesma fonte.

Em termos absolutos, os valores das
contratações públicas são menos
relevantes ainda. Na verdade, esses
baixos valores em relação às compras
públicas estão coerentes com a política
de incremento da eficiência do Estado
e de redução dos gastos públicos.
Dessa forma, a eficiência relativa do
sistema de compras governamentais
deve ser ponderada, considerando-se
os valores pequenos que normalmente
são processados no sistema.
A Lei n° 19.886/2003 regula os contratos
celebrados entre a administração
pública chilena, a título oneroso, para
o fornecimento de bens móveis e dos
serviços necessários ao exercício de
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suas funções. A administração pública
abrange os órgãos e serviços indicados
no artigo 1º da Lei n° 18.575/86, com
a exceção das empresas públicas
criadas por lei e dos demais casos nela
previstos.

3.1.2. Funcionamento
do sistema de compras
públicas no Chile
O funcionamento do sistema de compras
chileno está diretamente relacionado ao
desempenho de seu órgão central de
contratações públicas: o ChileCompra.
Trata-se da instituição que administra
o sistema de compras públicas no
Chile, e que simboliza a adoção de
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marco regulatório único no setor.
Segundo informações institucionais,
seu funcionamento é baseado na
transparência,
na
eficiência,
na
universalidade, na acessibilidade e na
não discriminação (Chile Compra 2016).
Ao mesmo tempo em que materializa
a centralização normativa do sistema,
o Chile Compra proporciona a
descentralização funcional do sistema, o
que favorece a agilidade dos processos
de compras. Inserido no ministério da
Fazenda e sujeito à fiscalização do
presidente da república, o Chile Compra
que foi criado pela Lei n° 19.886/2003,
sendo essencial no processo de reforma
do sistema chileno de compras públicas.

3.1.2.1. A atuação do
ChileCompra
A direção do ChileCompra administra
a plataforma de licitações do Estado
chamada Mercado Público, a maior
plataforma de comércio eletrônico do
Chile, por meio da qual mais de 850
organismos estatais realizam, de maneira
autônoma, suas contratações. Pelo
Mercado Público passam cerca de US$
10 bilhões por ano, valor relativamente
baixo se comparado com o de outros
países da região e especialmente se
confrontados com os valores dos países
da OCDE (OCDE 2015).
Um dos aspectos centrais no sistema
de compras chileno é sua elevada
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informatização
e
eficiência
de
disponibilização de dados eletrônicos,
inclusive
aspectos
negativos
relacionados aos procedimentos de
compras e ao cumprimento de contratos
públicos pelos fornecedores. Esses
dois aspectos, em conjunto, contribuem
para tornar o sistema chileno um
instrumento importante na diminuição
da onerosidade do aparato estatal.

valores transacionados (ChileCompra
2016), o que indica participação
muito
expressiva,
especialmente
considerando que elas são, via de
regra, excluídas dos grandes contratos,
os quais correspondem à remuneração
mais elevada. Se, em termos de valores
transacionados, a participação das

PME é expressiva, em número de
contratos celebrados essas empresas
são largamente dominantes: dois
terços das empresas que participam
de licitações são micro e pequenas
empresas e 90% dos vencedores dos
procedimentos licitatórios pertencem a
este seguimento.

Figura 10.Participação das PME nas compras públicas chilenas

3.1.2.2. O ChileCompra e a
participação de PME
O sistema de compras públicas
chileno, ao apresentar estruturação
e transparência adequadas, oferece
oportunidades de negócios a empresas
de todos os tamanhos, especialmente
as PME. O acesso desse tipo de
empresa é, na verdade, um dos
aspectos importantes do sistema de
compras chileno que, mesmo sem
políticas de reserva de mercado e de
incentivo direto às PME, proporciona
acesso amplo às empresas menores ao
sistema de compras públicas.
Um dos principais indicadores da
qualidade do acesso das PME às
compras públicas é fornecido pelo cotejo
entre a participação delas nos contratos
públicos e o percentual que geram no
PIB do país. No Chile, as PME participam
do mercado de compras públicas em
proporção duas vezes superior à sua
participação na economia nacional.
Elas respondem por 44% de todos os

Fonte: Chile Compra, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

O sistema de compras públicas no
Chile, centrado no ChileCompra é
relativamente eficiente, principalmente
sob a perspectiva de redução dos
gastos do Estado (Bleger 2011). O
ChileCompra, além disso, é eficaz no
incremento do acesso de empresas
menores à participação exitosa nos
processos de compras públicas.
Nos últimos anos, o ChileCompra
regulou
objetivos
de
segunda
geração, diretamente relacionados ao
desenvolvimento de políticas públicas
inclusivas, sustentáveis e probas
na relação comercial com o Estado.

Foi criado, também, o Observatório
ChileCompra, que promove maiores
níveis de probidade e de boas práticas,
mediante monitoramento e detecção
de potenciais irregularidades nos
processos em que estão envolvidos
organismos públicos.
A despeito dessas medidas e do
acesso
relativamente
amplo
ao
sistema de compras governamentais
chileno, algumas barreiras importantes
(não jurídicas) às PMEs podem ser
identificadas no sistema do país. Como
detalhado nas páginas seguintes,
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algumas barreiras são: valor elevado
dos contratos públicos, ao nível de
qualificação exigida nas contratações
públicas, a necessidade de constituição
de
garantias
de
execução37,
mecanismos
de
financiamento
insuficientes e ausência de políticas
diretas de incentivo ao acesso de PME
às compras públicas.

37. Geralmente, as garantias de execução têm natureza
financeira. No caso chileno, são garantias bancárias
que são utilizadas como uma espécie de indenização
preliminar para o caso de indeimplemento contratual por
parte da empresa contratada pelo poder público.

3.2. COLÔMBIA38
3.2.1. Quadro Geral
As compras públicas na Colômbia
apresentam valores similares aos
observados nos países desenvolvidos,
situando-se apenas um pouco abaixo
da média da OCDE (Figura 11). Se
comparados aos valores dos países
latino-americanos, as contratações do
governo colombiano são muito maiores
como percentual do PIB, indicando,
nesse setor, um evidente descolamento
do país em relação a seus vizinhos.

Como percentual do PIB, os valores das compras públicas na Colômbia ultrapassaram
a média dos países da OCDE em 2013. O movimento de aumento e decréscimo desse
tipo de gasto do governo colombiano é bastante similar ao dos países desenvolvidos.
Figura 12. Contratações Públicas da Colômbia (US$ bilhões)

38. Informações sobre dispositivos específicos da
regulação doméstica sobre contratações públicas da
Colômbia podem ser encontrada no Anexo 3 a esse
relatório.

Figura 11. Contratações Públicas da Colômbia (percentual do PIB)
Fonte: OCDE2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Em 2013, os valores das compras
públicas na Colômbia atingiram mais
de US$ 80 bilhões, equivalendo a
13,34% de seu PIB. Esses valores, se
comparados com as outras economias
na América Latina, são bastante
expressivos, e indicam uma ruptura
no padrão continental de gestão dos
gastos públicos.

Fonte: OCDE 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.
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O principal texto legislativo que regula
as contratações públicas na Colômbia
é a Lei n° 80, de 28 de outubro de 1993,
também conhecida como Estatuto

Geral de Contratação da Administração
Pública
(Estatuto
General
de
Contratación
de
laAdministración
Pública). Houve uma emenda feita pela
Lei 1.150/2007, que introduz medidas
relativas à eficiência e transparência
dos procedimentos e pela Lei n°
1.510/2013, que abrange, dentre outros
assuntos parcerias público-privadas
(OECD 2014:13).
Passo importante foi dado no país
com a instituição da Agencia Nacional
de Contratación Pública por meio do
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Decreto n° 4170/2011. Essa agência
pertencente ao governo central e
dispõe de amplo mandato no que se
refere a compras públicas, inclusive
adotar medidas de assessoramento e
implementação de políticas públicas
voltadas a grupos de fornecedores
e compradores (OECD 2014:14). A
presente seção tem por objetivo analisar
o funcionamento desse Estatuto Geral
vis-à-vis todo o sistema de compras
públicas da Colômbia.

3.2.2. O funcionamento
do sistema de compras
públicas na Colômbia
As compras públicas são tratadas
como assunto estratégico para o
funcionamento do Estado colombiano.

Elas são centralizadas no órgão
Colombia Compra Eficiente, que
oferece múltiplas ferramentas aos
solicitantes de compras, organizando
o gasto de mais de 2000 entidades
estatais no nível nacional e territorial em
todo o país.
O Colombia Compra Eficiente foi criado
pelo Decreto-Lei n° 4.170/2011, que
reconhece a necessidade de criar
políticas unificadas que sirvam de
guia aos administradores de compras
e que permitam monitorar e avaliar
o desempenho do sistema e gerar
maior transparência nas compras e
ter uma entidade que proveja suporte
adequado para executar o plano de
desenvolvimento.

Colombia Compra Eficiente: criada
pelo Deceto Lei n. 4.170/2011

Figura 13. Colômbia: Objetivos e Implicações da Criação do Sistema Colombia
Compra Eficiente

Unificação de políticas para a
administração pública

A unificação de políticas
diminui a complexidade dos
procedimentos de compras

Procedimentos simples são
mais acessíveis às empresas
interessadas

Monitoramento e avaliação
do sistema de compras

monitoramento frequente
possibilita sua atualização
constante

A atualização possibilita o
melhor atendimento das
demandas públicas

Geração de maior
transparência nos
procedimentos

Procedimentos
transparentes são menos
vulneráveis à corrupção

A diminuição de práticas
ilicitas beneficia a concorrência
e diminui os gastos estatais

Organização do gasto de mais
de 2000 entidades, de todas
as esferas administrativas

A organização centralizada
simplifica o relacionamento
com as empresas

A simplificaão do atrai mais
fornecedores e diminui os
conflitos

Fonte: Colombia Compra Eficiente 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.
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Tais medidas de eficiência são
importantes, uma vez que, segundo
dados de 2013, cerca de 27,7% do
orçamento nacional é aplicado a
compras e a contratos públicos, o
que situaria a Colômbia em patamares
bastante próximos dos Estados mais
desenvolvidos (OCDE 2016).
As funções do Colombia Compra
Eficiente são as seguintes: formulação
de políticas, planos e programas que
buscam otimizar a oferta e demanda
no mercado de compras públicas;
racionalização normativa para uma
maior eficiência das operações;
desenvolvimento
e
difusão
das
políticas, normas e instrumentos para
facilitar as compras e promover a
eficiência; coordenação com outras
entidades estatais para o cumprimento
de seus objetivos; elaboração de
estudos, diagnósticos e estatísticas
para melhorar a efetividade do sistema;
o apoio ao governo nas negociações
internacionais em matéria de compras
públicas; o desenho, a organização
e a celebração de acordos marco e
de outros instrumentos de agregação
da demanda; o desenvolvimento de
ferramentas de e-procurement dentro
do sistema de compras públicas; o
apoio aos provedores para facilitar e
melhorar sua participação no sistema;
a difusão de melhores práticas e
a coordenação dos programas de
capacitação com outras entidades

estatais e o apoio a entidades territoriais
na gestão de compras. A sociedade
civil pode também atuar nos processos
de compras governamentais (Colombia
Compra Eficiente 2016).
Esses instrumentos buscam facilitar a
execução de processos de compras
públicas, regendo-se pelos princípios
da eficácia, eficiência, promoção da
livre concorrência, gestão de riscos,
publicidade e transparência. Segundo
dados do artigo “The benefits of
eficiente governance”, da OCDE, a
existência de um regime de licitações
aberto e transparente na Colômbia
possibilitou,
por
exemplo,
uma
economia de 47% na aquisição de
produtos militares (OECD 2016).
As informações disponibilizadas no
Sistema Electrónico de Contratación
Pública (SECOP) e no e-shop TVEC
Tienda Virtual del Estado Colombiano
(TVEC), dois sítios eletrônicos mantidos
pelo governo colombiano, revelam um
significativo aumento na quantia de
contratos de compras públicas entre
2012 e 2014 no nível nacional e no nível
subnacional, aspecto que corrobora
a tendência de aproximação entre o
padrão de gastos colombiano e dos
países da OCDE.
Uma das possíveis causas desse
aumento
está
relacionada
com
o cumprimento da obrigação de
publicidade, em que o governo tem
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o dever de publicar informações
sobre os contratos pelas autoridades
contratantes nas duas plataformas
acima mencionadas. Dados do SECOP
e da TVEC revelam que o número de
contratos no nível nacional passou por
um aumento considerável de 154.211
em 2012 para 188.539 em 2014. O valor
dos contratos no mesmo nível também
aumentou significativamente, passando
de US$11,77 bilhões em 2012 para US$
23,57 bilhões em 2014.

A despeito da ausência de barreiras
normativas à participação de PME,
o sistema de compras públicas da
Colômbia pode ser menos acessível do
que de países vizinhos. Dessa forma, é
possível identificar algumas barreiras
não-institucionais à participação de
PME às contratações públicas. Essas
barreiras, com frequência, são objeto
de políticas específicas do Estado,
o qual fornece instrumentos para
superá-las39.

Foi verificado também um aumento
similar na quantidade de contratos
celebrados no nível subnacional entre
2012 e 2014. Embora 60% do valor total
dos contratos esteja no nível nacional,
75% dos contratos são celebrados
no nível subnacional. A principal
explicação para isso é a grande
quantidade de contratos diretos (cerca
de 300.000 ao todo).

3.3. MÉXICO40

A decisão de utilizar um procedimento
com
concorrência
limitada
ou
com contratação direta exige uma
justificação, mas as várias razões
que permitem a contratação direta na
Colômbia tornam esse procedimento
um método comum. Os dados revelam
que 60% dos contratos públicos são
celebrados por contratação direta nos
níveis nacional e subnacional.
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3.3.1. Quadro Geral
No México, assim como em outros
países latino-americanos, os valores
das compras públicas se situam
em patamares relativamente baixos,
especialmente se comparados com a
média dos países da OCDE, em torno
de 5% do PIB mexicano (ver Figura 14).
Em valores absolutos, as contratações
públicas ultrapassaram os US$ 100
bilhões em 2010 (ver Figura 15).

Figura 14. México: Valores dos Contratos Públicos (percentual do PIB)

Fonte: OCDE, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Como a economia mexicana é uma das
vinte maiores do mundo41, as compras
públicas,
em
termos
absolutos,
alcançam valores expressivos. Há
variação maior entre os anos de 2008
e 2009, período em que predominaram
em todo mundo políticas econômicas

anticíclicas, em razão dos efeitos da
crise financeira internacional, as quais
certamente repercutiram positivamente
sobre os gastos do governo e, por
consequência, sobre as compras
públicas.

41. Segundo dados do banco Mundial, em 2014, a
economia mexicana situou-se na décima quinta posição
entre as maiores do mundo, com um PIB (nominal) de
quase 1,3 US$ trilhões (World Bank, 2016).

39. Ver item 5.1.2.
40. Informações sobre dispositivos específicos da
regulação doméstica sobre contratações públicas do
México podem ser encontrada no Anexo 4 a esse relatório.
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Figura 15.México: valores das compras públicas em valores absolutos (US$ bilhões)

Fonte: OCDE, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

A despeito de um aumento em 2011,
em termos absolutos, as despesas
mexicanas com contratações públicas
têm permanecido relativamente estáveis
desde 2009. Em termos percentuais,
a elevação decorrente das políticas
anticíclicas iniciadas em 2008 foi
paulatinamente revertida, acarretando
a diminuição gradativa desse tipo de
gasto público no México.
A legislação mexicana que trata de
contratações públicas é a Ley de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector Público (LAASSP),
publicada em 4 de janeiro de 2000,
tendo sua última reforma ocorrida
em 10 de novembro de 2014. Assim,
considerando o caráter recente desta
lei e suas disposições, passa-se a
expor suas principais características, o
relevo que a mesma concede às PME e
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quais são as eventuais barreiras que a
referida lei coloca a essa categoria de
empresas.
O ordenamento jurídico mexicano
regulamenta também as contratações
de obras públicas por meio da Lei de
obras públicas e serviços com elas
relacionados, publicada também em
4 de janeiro de 2000 e reformada pela
última vez em 13 de janeiro de 2016.
Tal lei apresenta estrutura semelhante
à lei acima mencionada ao disciplinar
a planificação, a programação e o
orçamento das obras públicas.

3.3.2. A realização de
compras públicas no
México
O sistema de compras públicas no
México é relativamente informatizado,

disponibilizando dados importantes
aos interessados. A Secretaria de
Função
Pública
disponibiliza
o
Módulo de Informação e Inteligência
do Mercado para as Contratações
Públicas, denominado Compranet42.
Esse sistema eletrônico é utilizado em
licitações públicas e convites, cujos
montantes brutos sejam superiores a
300 vezes o valor do salário mínimo
geral vigente para o Distrito Federal
mexicano. É possível também a
participação da sociedade civil em
processos de compras públicas, na
qualidade de observadores e de fiscais
dos procedimentos.
Por meio da plataforma eletrônica
Compranet realizam-se operações e
mais de 100.000 procedimentos de
contratação, cujo valor chega a US$ 80

bilhões (8% do PIB)43. Esse montante é
inferior à média de compras públicas
dos países da OCDE, ainda que superior
aos valores observados no Chile e no
Peru (OCDE 2015).
A administração pública federal
mexicana tem mais de 260 dependências
e entidades, constituindo mais de 3.300
unidades compradoras. Existem mais
de 7.500 operadores certificados pela
plataforma eletrônica e mais 12.500
servidores públicos foram capacitados
por uma plataforma de e-learning.
Quanto aos demandantes, verifica-se
que as 3.650 unidades compradoras
estão nos três níveis do governo.
Entre os fornecedores, 90.000 deles
são habilitados e 30.000 empresas
celebraram ao menos um contrato.

43. Esses valores variam anualmente, mas dificilmente
atingem 10% do PIB.

42. Sítio eletrônico: www.compranet.gob.mx.

Tabela 12. México: Sistema de Compras Públicas do México
Compradores

Fornecedores

Unidades
compradoras

Dependências
e unidades
administrativas,
conforme
organização
territorial
mexicana

Servidores
públicos
capacitados
por meio de
treinamento
à distância

Empresas
habilitadas a
participarem
dos
procedimentos
eletrônicos de
compras

Empresas
contratadas
mediante
procedimentos
eletrônicos de
compras

Operadores
certificados

3.300

260

12.500

90.000

30.000

7.500

Fonte: Compranet, 2016. Elaboração CCGI.
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De forma geral, as empresas estrangeiras participam de maneira minoritária das
contratações públicas. Mesmo as empresas transnacionais são responsáveis por
menos de 20% dos bens, serviços e obras demandados pelo Estado (RICG 2016).
Esse percentual é inferior ao de outros países da região, principalmente no somatório
de todas as formas de participação de empresas estrangeiras.

Figura 16. Evolução das PME nas Compras Públicas (milhões de pesos mexicanos)

Tabela 13. Participação de Empresas de Capital Estrangeiro nos Processos de
Compras Públicas do México
Chile

Equador

El Salvador

México

Paraguai

Filiais de
empresas
transnacionais

35,9

30,4

29,2

19

10,2

Fornecimento
do exterior

0

8,1

13,9

0,6

15,1

Total

35,9

Fonte: RICG 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

38,5

43,1

19,6

25,4

Participação relativa de fornecedores estrangeiros por meio de empresas transacionais ou de
aquisição direta do exterior
Filiais de
empresas
transnacionais

98

75,7

56,6

90,6

27,5

Fornecimento
do exterior

2

24,3

40,4

9,4

72,5

Fonte: Pérez, RICG, 2016. Elaboração: CCGI.

O sistema de compras públicas mexicano
é relativamente acessível às PME locais,
inclusive por causa da eficácia de
políticas públicas específicas. As PME
têm participação bastante relevante na
economia mexicana, gerando a maior
parte dos empregos e contribuindo de
forma significativa para o PIB do país.

Em razão disso e ciente do peso que a
demanda do Estado tem na economia, o
governo mexicano faz uso das compras
como instrumento de promoção e
fortalecimento das PME. Esse esforço
do governo mexicano tem resultado na
participação crescente das PME nas
contratações públicas.

No entanto, essa maior participação de
PME no setor de contratações públicas
está mais limitado às empresas
mexicanas, pois, com frequência, são
beneficiadas por políticas de auxílio
direto do governo do México, o que
favorece as empresas domésticas
em detrimento de empresas similares
constituídas em outros países. Esses
programas de auxílio direto às PME
indicam, na verdade, que essas
empresas ainda enfrentam dificuldades
e que a participação delas nas
contratações públicas ainda está
aquém da desejada.

3.4. PERU44
3.4.1. Quadro Geral
No ano de 2014, as compras
governamentais no Peru superaram
os US$ 13 bilhões, o que representa
aproximadamente 6% do PIB peruano.
Se comparado com países da região
e com a média da OCDE, os gastos
peruanos com compras públicas
estãoabaixo da média.

44. Informações sobre dispositivos específicos da
regulação doméstica sobre contratações públicas do Peru
podem ser encontrada no Anexo 5 a esse relatório.
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Figura 17. Peru: Compras Públicas (percentual do PIB)

alterando a antiga lei peruana de
compras públicas: o Decreto Legislativo
nº 1017/2009 modificado pela Lei n°
29.873/2012.

3.4.2. Funcionamento das
compras públicas no Peru

Fonte: Peru. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Esses valores incluem as compras
efetuadas pela Petroperú, empresa de
petróleo do Peru, que somaram mais de
US$ 2 bilhões e foram realizadas, em sua
maioria, sem procedimento licitatório.
O OSCE-Peru, em seu relatório de
2015, esclarece que a principal estatal
peruana (Petroperú) responde por
apenas 700 milhões de soles (moeda
peruana Nuevo Sol), ao passo que o
total estimado pelo governo peruano é
de 32 bilhões de soles (OSCE 2015).
Assim como o Chile, o Peru faz uso
frequente de contratações por meio
de convênios marco, que possibilitam
um grande número de aquisições
mediante procedimento simplificado
de seleção pública.
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O processo de reforma da lei peruana
de contratações do Estado envolveu
uma série de reuniões técnicas entre
as equipes do Organismo Supervisor
de Compras do Estado (OSCE) e do
Ministério de Economia e Finanças
e contou com a participação de
funcionários
de
organizações
internacionais (Banco Mundial e Banco
Interamericano de Desenvolvimento),
especialistas nacionais e internacionais,
representantes
de
entidades
e
45
agremiações
e
outros
atores ,
45. Deve-se destacar também que, na elaboração da atual
lei peruana de compras, foi importante o Programa de
Acompanhamento Técnico, o qual proporcional uma forma
de construção progressiva e descentralizada do conteúdo
da nova lei. Em 2013, esse programa foi ampliado
a oito governos regionais do país, por meio de nove
unidades executoras, as quais receberam capacitação e
assistência técnica. Cada governo regional participante
do programa elaborou informes sobre as situações das

As compras públicas no Peru, segundo
relatórios da RICG, são realizadas em
conformidade com as boas práticas
internacionais, em processos de
contratação de bens, serviços e
obras. Esses processos incluem o uso
intensivo de tecnologias de informação
e a promoção de eficiência na escolha
dos
fornecedores.
Observam-se,
igualmente, os princípios de probidade
e de transparência na gestão das
contratações públicas e a ampliação
do acesso ao mercado. Essas
características, somadas a programas
específicos
de
instrumentalização
social das contratações públicas,
tornam o sistema de compras do Peru
relativamente acessível às PME do país,
ainda que, na prática, pouco usado por
empresas não peruanas.
No funcionamento do sistema de
compras públicas no Peru, o Órgão
Supervisor de Contratações do Estado
(OSCE) tem papel fundamental. Criado

pelo Decreto Legislativo nº 1017/2009
e constituído sobre a base do
Conselho Superior de Contratações e
Aquisições do Estado (CONSUCODE),
sua organização e seus recursos
são regidos pela lei de contratações
públicas (RICG 2016a).
O OSCE tem competências exclusivas
exercidas sobre as entidades públicas
quando contratam bens e serviços.
Essas competências podem ser
agrupadas em três grandes categorias:
(i) função supervisora, que compreende
as ações realizadas por seus órgãos
encarregados de exercer a supervisão
e pelo tribunal de contratações do
Estado; (ii) função administrativa, que
abrange a administração do Sistema
Eletrônico de Contratações do Estado
(SEACE) e do Registro Nacional
de Provedores (RNP), plataformas
tecnológicas de apoio aos processos
de contratação, criação e manutenção
de mecanismos eficientes de compras
públicas (iii) função reguladora, que
complementa a lei de contratações do
Estado e seu regulamento por meio
da emissão de diretivas, instruções e
outros atos normativos (RICG 2016a).

compras governamentais. Em abril de 2014, o Protocolo
do Programa de Acompanhamento e Seguimento (PAS)
foi aprovado, iniciando-se a apresentação oficial dos
informes em quatorze unidades executoras selecionadas,
pertencentes a oito governos regionais (RICG 2016b).
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Organismo Supervisor de
Contratações do Estado (OSCE)

Figura 18. Peru: Tripla Competência do OSCE

Competência Supervisora

Abarca ações realizadas por seus órgão
encarregados de exercer a supervisão e pelo
tribunal de contratações do Estado (última
instância administrativa)

Competência Administrativa

Administração do SEACE e do RNP
(plataformas eletrônicas)

Competência Reguladora

Emissão de regulamentos, diretrizes e de
outros atos normativos

Nacional de Provedores (RNP), a fim
de impulsionar ou desburocratizar
o sistema para vendedores e para
compradores públicos. Assim, a
inscrição (renovações e modificações)
passa a constituir única exigência de
apresentação de documentos para os
fornecedores e também gera presunção
relativa de sua capacidade operativa e
econômica (RICG 2016b).

3.4.2.1. Modalidades especiais
de compra
No Peru, o sistema de compras

públicase utiliza progressivamente das
modalidades especiais de seleção e
contratação, principalmente catálogos
eletrônicos de convênio marco (RICG
2016b). Por meio da adoção dos
catálogos eletrônicos de convênio
marco, garante-se procedimento seguro
e transparente, favorável à concorrência
e menos vulnerável às práticas ilícitas.
Os catálogos eletrônicos diminuem os
custos administrativos para entidades
contratantes e para os fornecedores,
aumentando o universo de fornecedores
interessados em contratar com a
administração pública (RICG 2016b).

Fonte: OSCE, 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Ao concentrar as tarefas mais
relevantes do sistema de compras
públicas peruano, o OSCE diminui a
complexidade e a heterogeneidade
dos processos de compras, tornandose, por consequência, o canal principal
para o relacionamento entre o Estado
e seus fornecedores por meio de
uma comunicação mais eficiente e
menos suscetível às peculiaridades
e às contingências de cada órgão
demandante.
No sistema peruano de contratações
públicas,
algumas
importantes
vantagens ofertadas aos fornecedores
consistem de recursos eletrônicos,
disponíveis no sítio eletrônico Perú
Contrata, a plataforma virtual que
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agrega as mais relevantes informações
sobre as contratações públicas no
Peru. Um exemplo de instrumento
são as calculadoras de faturamento
de empresas consorciadas, com
a finalidade de verificar se elas se
encontram aptas para participar de
seleção pública. Por meio desse
instrumento e de ferramentas similares,
as empresas podem fazer simulações
sobre os resultados práticos de
eventuais iniciativas consorciais, bem
como verificar os potenciais ganhos
que teriam ao celebrarem contrato com
a administração pública.
Ainda na seara das vantagens
proporcionadas pelo uso da tecnologia,
buscou-se a reformulação do Registro

Figura 19.Etapas do procedimento de compras por meio do catálogo de compras do
convenio marco

Consulta e escolha
dos bens ofertados

Cálculo de frete
(apenas para compra
de alguns bens)

Emissão de ordem
de compra

Publicação de
ordem de compra

Fonte: Peru Contrata, 2016. Elaboração: CCGI.

As compras efetuadas por meio dos
catálogos eletrônicos de convênio
marco são bastante simples, sendo
constituídas, em sua fase administrativa,
de apenas três ou quatro etapas, as
quais são, em si, bastante simplificadas,
assemelhando-se a um processo de
compra privada pela internet. Esse
processo, em regra, é constituído
de ordem de compras, cálculo de

frete (não obrigatório), emissão de
ordem de compra e publicação da
ordem de compra. A peculiaridade do
procedimento (se comparado com uma
compra privada) é exatamente a etapa
de publicação da ordem de compra
(OSCE, 2016).
No Peru, podem ser identificados
diversos catálogos eletrônicos de
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convênio marco. Esses catálogos
podem ter por objeto bens variados,
e.g. itens de escritório, bens de ajuda
humanitária segundo o padrão do
INDECI, bens de ajuda humanitária para
usos diversos, impressoras, acessórios,
computadores de escritório, portáteis,
projetores e scanners (RICG 2016b).

3.4.2.2. Procedimentos
reforçados de supervisão de
compras
O monitoramento qualitativo dos
processos
de
contratação
foi
aprofundado, em 2013, com a introdução
de uma ferramenta de supervisão
chamada Resumen ejecutivo estándar
del estúdio de mercado. Além disso, é
aplicada uma ferramenta coercitiva que
consiste na suspensão de processos
de contratação em que não foram
implementadas as recomendações do
OSCE (RICG 2016b). Essas medidas
regulatórias e repressivas tendem
a diminuir os casos de fraude às
licitações e outros ilícitos direcionados
à administração pública46.

3.4.2.3. Solução de
controvérsias
A existência de um mecanismo eficaz
de solução de controvérsias, como o
46. Como resultado desse sistema reforçado de
supervisão em 2013, foram atendidas 2.712 denúncias,
quantidade superior às 2.248 denúncias processadas em
2012, indicando evolução no sistema (RICG 2016b).
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observado no Peru, possibilita maior
transparência e lisura do sistema de
compras públicas. Em razão disso,
buscou-se a melhora dos plazos de
atención dos processos arbitrais e dos
procedimentos administrativos. Os
plazos de atención nos procedimentos
arbitrais e administrativos foram
reduzidos em 28% no ano de 2012
(RICG 2016b). Há ainda procedimentos
meritocráticos,
transparentes
e
objetivos para a designação de árbitros
a cargo do OSCE, conforme Diretivanº
019-2012-OSCE/CD47.
Com a entrada em vigor da Lei
n° 29.873/2012, o Tribunal de
Contratações do Estado (TCE) ampliou
suas competências e passou a poder
julgar controvérsias suscitadas em
processos de licitação pública,
concurso
público,
adjudicação
direta pública e adjudicação de
menores quantias. Cabe mencionar
que, independentemente do tipo de
processo de seleção, os atos emitidos
pelo titular da entidade que declarem
a nulidade de ofício ou cancelem o
processo poderão ser impugnados
47. É possível, portanto, não selecionar os árbitros suspeitos
ou que estejam impedidos de integrar o painel arbitral. Uma
ordem de prioridade em função da quantia de controvérsias
a arbitrar é, portanto, estabelecida e, para efeitos de
atribuir cada caso a um árbitro, é estabelecida uma ordem
de pontuação baseada em critérios meritocráticos (como
experiência prévia em arbitragem, títulos acadêmicos
obtidos e rapidez na emissão de laudos) dentro de um
procedimento de atribuição de casos completamente
transparente (RICG 2016b).

ante o Tribunal de Contratações (RICG
2016b).

3.4.2.4. As PME no sistema de
compras do Peru
Assim como diversos outros países
latino-americanos, o Peru faz uso das
contratações públicas com propósito
de desenvolvimento econômico e
social. Nessa perspectiva, ciente da
importância da PME para geração de
empregos, o governo do Peru criou
programas que têm por finalidade
aumentar as compras do governo junto
às empresas menores. Um exemplo
emblemático desse tipo de programa
oficial é o MYPERÚ, executado pelo
Fondo de Cooperación para El Desarrollo
Social (FONCODES). Esse programa
tem a dupla finalidade de promover as
PME e de suprir necessidades básicas
de regiões econômica e socialmente
carentes do país.

às próprias empresas, as quais têm
dificuldades de concorrer com maiores
empresas em determinados mercados
e de cumprir certos requisitos exigidos
pelo poder público no momento da
contratação. A exigência de garantias
excessivas de cumprimento do contrato
e as formas morosas de pagamento são
dois exemplos emblemáticos de óbices
econômicos à participação de PMEs
nas contratações públicas, uma vez
que são entidades empresariais menos
dotadas de alternativas financeiras de
receita necessárias em situações de
dificuldades econômicas.

A despeito de iniciativas específicas
de promoção das PME, ainda
hádificuldades no acesso sustentável
às compras públicas. As barreiras ao
acesso das PME não têm características
jurídicas ou normativas, mas, sim,
econômicas e sociais, de forma similar
ao observado em diversos outros
países do continente. Assim, por vezes,
as barreiras encontradas pelas PME
decorrem de vulnerabilidades inerentes
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4. ANÁLISE DO
ACESSO DAS
PMEs AOS
CONTRATOS
PÚBLICOS
NO CHILE,
COLÔMBIA, PERU
E MÉXICO
4.1. Barreiras às PME
nas compras públicas
Muitas das dificuldades encontradas
para atuação das pequenas e médias
empresas nos contratos de compras
públicas são enfrentadas igualmente
por empresas nacionais e estrangeiras,
pois não constituem empecilhos
institucionais que discriminam o
fornecedor conforme a nacionalidade.
Dessa forma, quando se verifica,
por exemplo, a existência de óbices
financeiros à participação de PMEs,
esse diagnóstico é aplicável aos
nacionais e estrangeiros, ainda que
estes últimos tenham as dificuldades
financeiras aumentadas pela existência
de custos de transação adicionais
decorrentes, por exemplo, de despesas
com conversões cambiais e de acesso
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ao sistema bancário do país em que se
deseja atuar.
Considerando as similaridades de
limitações e de deficiências entre PME
de economias de graus semelhantes
de desenvolvimento, as pequenas e
médias empresas brasileiras enfrentam
quase as mesmas barreiras não legais
enfrentadas por suas congêneres
latino-americanas. Como não se trata
de barreiras institucionais, mas, sim, do
ambiente de negócios desfavorável à
atuação de empresas menores, as PME
brasileiras devem lidar com desafios
semelhantes aos enfrentados pelas
PME locais dos estados estrangeiros.
Situaçao interessante ocorre quando o
Estado (como nos casos colombiano
e mexicano) estabelece políticas
públicas que buscam beneficiar as
PME, facilitando seu acesso aos
contratos públicos. Nessas situaçoes,
as políticas de fomento das PME
nacionais, na forma de discriminações
positivas, acabam prejudicando o
acesso das PME estrangeiras a esses
contratos públicos, pois criam privilégio
não extensível a congêneres de outras
nacionalidades. Caso exemplar dos
efeitos dessas políticas de fomento são
as reservas de mercado encontradas
na Colômbia e, de certa forma, também
no México.

Essa
dificuldade
na
atuação
internacional de PME é agravada
por aspectos inerentes à atuação de
qualquer empresa no exterior (Cerrato
e Piva 2007). Assim, às barreiras gerais
do mercado de inserção, somam-se
outras originárias de dessemelhanças
culturais, distanciamento linguístico,
desconhecimento
das
normas
jurídicas e pelo subaproveitamento
de vantagens locacionais. No caso de
atuação de empresas no exterior, as
vantagens locacionais não devem ser
desprezadas, uma vez que elas, com
frequência, facilitam o acesso a recursos
financeiros e reduzem os custos de
produção das empresas domésticas.
Essas vantagens locacionais podem
ser expressas, por exemplo, pelo
melhor conhecimento de fornecedores
locais, dos quais são obtidos insumos
por menores preços, e pelo acesso
mais facilitado a financiamentos de
instituições financeiras nacionais, as
quais podem exigir garantias reais,
as quais beneficiam as empresas
sediadas no território de fornecimento
do bem ou do serviço.

constituição de garantias de execução,
aos mecanismos de financiamento
insuficientes e à ausência de políticas
diretas de incentivo ao acesso de
PME às compras públicas. O Chile,
portanto, não trabalha com reservas
de mercado e outras discriminações
positivas que facilitem o acesso das
PME aos contratos públicos. O país
prefere eliminar falhas de mercado e
promover a competitividade das PME
(Rozenwurcel e Drewes 2012).
Tais barreiras, embora similares
às encontradas em outros países,
apresentam
especificidades
no
caso chileno, sendo mitigadas pelo
funcionamento relativamente fácil do
sistema de compras governamentais.

4.1.1. Chile
As principais barreiras enfrentadas
pelas PME no Chile dizem respeito: ao
valor elevado dos contratos públicos,
ao nível de qualificação exigido nas
contratações públicas, à necessidade de
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Figura 20. Chile: Principais Barreiras ao Acesso das PME às Contratações Públicas

Países

Ausência
de políticas
de incentivo
direto

Nível de
qualificação

Barreiras
ao acesso
de PME às
compras
públicas

Valor dos
contratos

Tabela 14. Países da América Latina e formas de incentivo à participação das PME
nas Contratações Públicas

Constituição
de garantias de
pagamento

Mecanismos
de
financiamento

Desenvolvimento
de fornecedores

Margem de
preferência
no preço

Reserva
de
mercado

Limites

Subcontratação

Brasil

X

X

X

X

X

Chile

X

Costa Rica

X

X

X

X

Equador

X

X

X

México

X

X

X

X

Nicarágua

X

X

X

X

X

X

X

Paraguai

X

Fonte: IDRC-CRDI y Universidad de San Martín (UNSAM) 2016. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Fonte: Bleger 2011. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

Uma das características principais do
sistema de compras públicas do Chile
é a ausência de incentivos diretos à
participação de PME. Invertendo a lógica
predominante em outras economias,
o Chile opta por desenvolver políticas
gerais de capacitação empresarial
e de solução de eventuais falhas de
mercado48. Dessa forma, principalmente
por meio da mitigação da assimetria de
48. Enquanto as políticas de solução de falhas
de mercado afetam positivamente PME chilenas e
estrangeiras, as políticas de capacitação empresarial são
mais limitadas às primeiras. Um exemplo dessa limitação
é o Programa Yo Emprendo, que oferece instrumentos de
capacitação apenas aos empreendedores de algumas
localidades do territótio chileno.
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informação, da coibição de oligopólios e
da redução do efeito de externalidades
negativas, o governo chileno tenta
promover o acesso das PME às compras
públicas (Rozenwurcel e Drewes 2012).
Para o Chile, portanto, as políticas
públicas devem valorizar as PME (por
meio de iniciativas que favoreçam seu
aprimoramento técnico e aumente
a concorrência no mercado), sem
prejudicar a eficiência da administração
pública (Bleger 2011).

As PME têm acesso mais limitado a
linhas de financiamento, uma vez que,
em regra, são impossibilitadas, por
sua própria condição, de fornecerem
garantias de pagamento. Além disso, em
geral, as PME possuem uma capacidade
limitada de produção, impossibilitando a
satisfação de demandas muito vultosas
por parte do governo. Esse problema
é potencializado pela imposição de
garantias de execução contratual,
impossibilitando,
por
exemplo,
o adiantamento das prestações
pecuniárias contratuais, as quais, por
vezes, são fonte de capital de giro das
PME (Bleger 2011:11).

As principais dificuldades relacionadas
ao nível de qualificação exigido nas
contratações públicas dizem respeito
aos contratos de grande envergadura,
que representam um obstáculo para
a participação de pequenas e médias
empresas. Uma medida adotada para
lidar com essa barreira é o agrupamento
de PME para aproveitar sua capacidade
econômica, financeira e técnica
conjunta e satisfazer os requisitos
e especificidades de cada licitação
(Bleger 2011:15). A possibilidade de
associação entre os fornecedores,
com intuito de participarem de
procedimentos de compras públicas, é
reconhecida e estimulada legalmente,

113

Compras governamentais na América Latina: o acesso de pequenas e médias
empresas às contratações públicas no Chile, Colômbia, México e Peru

porquanto aumenta a competição nos
certames e, por consequência, tendem
a diminuir os preços dos contratos
(Bleger 2011:16).

4.1.1.1. A importância dos
acordos quadro (Convenios
Marco) no sistema de compras
públicas do Chile
A celebração de acordos quadro
(Convenios
Marco)
com
vários
operadores econômicos e a organização
de mini licitações abertas à participação
das partes registradas no acordo
quadro são também mecanismos que
permitem superar a barreira do elevado
nível de qualificação exigido (Bleger
2011:20). Nesses dois casos, a seleção
do melhor preço e condições ocorre
para um período definido de tempo e
sem ganhadores determinados. Assim,
empresas interessadas em fornecer
bens e serviços, nas condições e no
preço previamente estipulado, são
automaticamente identificadas pelo
ente público comprador, que é poupado
de satisfazer suas demandas mediante
procedimentos excessivamente formais
e individualizados de licitação.
No Chile, os processos de licitação
de acordos quadro são geridos de
maneira centralizada, pela Direção
de Compras, que define os requisitos
mínimos e os critérios de avaliação,
tanto em termos técnicos quanto
econômico-comerciais. A Direção do
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ChileCompra realiza periodicamente
licitações públicas gerais dos acordos
quadro. O objeto dessas licitações
gerais é definido conforme os produtos
e serviços de uso mais frequente pelos
organismos públicos. Especialistas da
Direção do ChileCompra analisam as
categorias, e quantidades requeridas
em todo o território do país. Eles
decidem, portanto, de maneira precisa,
quais são os produtos e serviços que
devem ser incorporados aos acordos
quadro e convocam as diferentes
indústrias a participarem das licitações
destes convênios. Todas as empresas e
provedores, independentemente de seu
tamanho ou região, podem participar
em licitações de um acordo quadro
(Bleger 2011:21).
A lei chilena de compras e seu
regulamento indicam que os órgãos
estatais devem consultar os sítios
eletrônicos de compras administrados
pela ChileCompra, antes de realizar,
apartadamente, qualquer modalidade
de licitação. Nesses sítios eletrônicos
são executados os acordos quadro
(Convenios Marco), que tornam as
compras mais rápidas e menos onerosas
ao poder público. O comprador público,
dessa forma, pode emitir diretamente
a ordem de compra a um ou mais
fornecedores constantes nos sítios
eletrônicos. A aquisição de produtos
e serviço nos sítios da ChileCompra
está
limitada
aos
compradores
estatais (Bleger 2011:21), ainda que

as informações centralizadas sobre os
preços de mercados de determinados
bens possam ser usadas de parâmetro
seguro para os processos de cotação
de preços de compras das entidades
privadas.
Em termos gerais, a ChileCompra
possibilitou importantes oportunidades
de negócios para as PME em todo
o país ao adjudicar 38% dos valores
transacionados no mercado. Tal
percentual é comparado positivamente
com a participação de 18% das PME
na atividade econômica nacional
(Bleger 2011:22), participação que é
inferior à média de outros países latinoamericanos (e.g. México).
O elevado custo das garantias
de adimplemento contratual e as
dificuldades para apresentar contra
garantias são obstáculos para uma
maior participação de PME chilenas
em compras públicas. Com o intuito
de superar esse obstáculo, foi criado
o boleto de garantia, documento que
garante o cumprimento de obrigações
pecuniárias e tem a finalidade de
indenizar no caso de descumprimento
da obrigação (Bleger 2011:31).
Ainda com a finalidade de superar
esse
problema
da
limitação
financeira das PME, o ChileCompra
desenvolveu certificados de fiança,
que são instrumentos negociáveis
e
judicialmente
executáveis.
O

termo desses instrumentos pode
ser estendido a prazo ou à vista,
dependendo das necessidades das
partes. Este tipo de garantia é emitido
pelas instituições de garantia recíproca
(IGR), conhecidas internacionalmente
como SGR (Bleger 2011:32).
Há dificuldades das PME em terem
acesso ao crédito. Por isso, o sistema
de “confirming” ou “sistema de
adiantamento de pagamentos aos
provedores” foi criado para ampliar
as linhas de crédito para PME. O
“confirming” permite aos fornecedores
do Estado liquidar suas faturas
antes do vencimento, adiantando as
cobranças e melhorando sua liquidez.
Por meio de convênios com várias
instituições financeiras, a Direção
ChileCompra estimula o “confirming”
para melhorar as finanças das PME
e para incrementar suas condições
de acesso ao financiamento bancário
(Bleger 2011:39-40).
O mecanismo “confirming” contribuiria
para a redução da taxa de redesconto
nos financiamentos, por causa da
diminuição do risco e da concorrência
gerada na oferta. Além disso, o
“confirming” reduziria os prazos de
pagamento, facilitaria o acesso das
PME a financiamentos simples, com
menores custos e sem garantias. O
instrumento também reduziria os custos
de cobrança para fornecedores e
mitigaria práticas discriminatórias contra
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o fornecedor com fundamento em seu
tamanho ou em seu comportamento
comercial (Bleger 2011:40).
A ChileCompra, por meio de convênios
com instituições financeiras, oferece
aos micro e pequenos empresários
fornecedores do Estado financiamento
para formar capital de giro adicional,
decorrente de ordens de compra
adjudicadas no sistema de mercado
público. O “ordering” é o instrumento
que permite usar as ordens de compra
recebidas pelos fornecedores PME
como título de respaldo na tomada de
crédito junto às instituições financeiras
conveniadas com a ChileCompra
(Bleger 2011:40).

4.1.2. Colômbia
Considerando a existência de barreiras
ecoômicas inerentes às pequenas e
médias empresas, a Colômbia adota
algumas iniciativas para facilitar a
participação das PME nas contratações
públicas, entre as quais destacam-se
políticas de reserva de participação em
contratos públicos de reduzido valor e
iniciativas de mitigação de falhas de
mercado (Rozenwurcel e Drewes 2012).
Os leilões eletrônicos, por exemplo,
reúnem compradores e vendedores,
em um dia e horário determinados,
para a negociação e transação em
meio virtual, em condições de alta
interatividade entre os participantes.
Em que pese o país já dispor de um
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sistema de leilão eletrônico, ele não
se encontra centralizado em um único
portal eletrônico, o que pulveriza o
potencial de redução de preços (Bleger
2010:23). Diante disso, sugere-se a
centralização do sistema de leilões
eletrônicos colombianos, a fim de que
as propostas, os competidores e as suas
classificações na disputa possam estar
divulgadas de forma mais transparente.
A Colômbia também apresenta boas
práticas em relação aos fundos de
garantias para PME. O fluxo de caixa
é um elemento central na capacidade
dessas empresas de participarem
das contratações públicas. Nessa
perspectiva, instituiu-se um Fundo
Nacional de Garantia, com maioria
acionária
pública,
que
garante
operações de crédito e leasing a PME.
Esse tipo de incentivo é destinado
exclusivamente para financiar capital
de
trabalho,
investimento
fixo,
capitalização empresarial, pesquisa
e desenvolvimento de tecnologia. O
Fundo também pode ser utilizado para
criar e regularizar PME de qualquer
setor da economia, salvo o agropecuário
(Bleger 2010:32).
Os incentivos creditícios ainda são
promovidos no âmbito do Fundo
Colombiano de Modernização e
Desenvolvimento Tecnológico de
Micro, Pequenas e Medias Empresas
(Fondo Colombiano de Modernización
y Desarollo Tecnológico de las Micro,

Pequeñas y Medianas Empresas
- FOMIPYME) sob o marco do
Programa Nacional de Compras
Estatais 49. Esse fundo, capitalizado
com
receitas
provenientes
do
Estado colombiano por um período
de dez anos, concede recursos à
execução de programas e projetos
de desenvolvimento de fornecedores
a partir da demanda das entidades
estatais. Os recursos concedidos não
precisam ser reembolsados até 65%
do valor do programa ou do projeto
(Bleger 2010:43).
Deve-se notar que essas iniciativas
do governo colombiano produzem
impacto
positivo
principalmente
sobre as PME da Colômbia, como
previsto em legislação específica50.
Essas iniciativas são reforçadas por
disposições legislativas que conferem
tratamento distinto às PME colombianas
em contratos não superiores a US$
195.000,00 (Rozenwurcel e Drewes
2012). Essa posição do governo
colombiano em relação às PME,
como verificado supra, não é desfeita
pelos acordos comerciais bilaterais
assinados pelo país-sulamericano,
49. O Fundo Colombiano de Modernização e
Desenvolvimento Tecnológico de Micro, Pequenas e
Medias Empresas foi criado pela Lei 590/2000.
50. Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por
objeto:
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas
y medianas empresas en consideración a sus aptitudes
para la generación de empleo, el desarrollo regional, la
integración entre sectores económicos, el provechamiento
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la
capacidad empresarial de los colombianos;

pois estes contêm disposições que
excluem as políticas públicas de
fomento as PME das medidas de
liberalização. Portanto, no sistema
colombiano de compras públicas,
políticas de discriminação positiva em
favor das empresas nacionais. Dessa
forma, o acesso de pequenas e médias
empresas
estrangeiras
(inclusive
brasileiras) às compras públicas
na Colômbia é limitado. O mesmo
disgnóstico também é válido para
parceiros comerciais com os quais a
Colômbia tem acordo comercial, como,
por exemplo, Canadá, Chile e EUA51.
Em suma, pode-se inferir que o acesso
aos mercados de capitais e outros
mecanismos de financiamento de PME
ainda está em evolução na Colômbia. No
entanto, iniciativas importantes já foram
tomadas no sentido de se melhorar
esse cenário para as PME colombianas.
O financiamento consiste em apenas
uma das diversas barreiras enfrentadas
pelas PME nos procedimentos de
contratação pública. É necessário,
nesse contexto, pensar alternativas
para esses entraves. Os benefícios
ocasionados por essa melhoria geral
no acesso de PME aos contratos
públicos são limitados às empresas
colombianas, as quais também se
beneficiam de reservas de mercado
e de outras discriminações positivas
legalmente garantidas. Para uma PME
51. Ver tabela supra sobre os acordos bilaterais da
Colômbia.
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estrangeira, o acesso às contratações
públicas do Estado colombiano
continua dificultado por barreiras
institucionais indiretas (na forma de
privilégios concedidos apenas às PME
colombianas) e por óbices econômicos
apenas parcialmente solucionados por
programas específicos, os quais nem
sempre acessíveis aos empresários não
estabelecidos em território colombiano.

4.1.3. México
De acordo com o SELA, no México, as
PME respondem por 52% do PIB e pela
geração de 72% dos empregos totais.
A importância das PME no emprego
e na produção regional dos países
é um fator importante para garantir
a formulação de políticas públicas
para a inserção dessas empresas nos
contratos públicos (SELA 2015:13). Em
razão disso, as políticas públicas do
México promovem as PME nacionais
por meio de reservas de mercado e da
exigência de conteúdo nacional dos
fornecedores que firmam contratos
públicos (Rozenwurcel e Drewes 2012).
O México possui legislação específica
para apoio a essas empresas, a Ley para
El Desarrollo de La Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
publicada em 2002 e com última
reforma em 2015. O escopo dessa lei
consiste em definir o conceito de PME,
por meio do número de empregados,
sem mencionar, contudo, o critério de
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capital patrimonial e de faturamento.
Isso faz com que o conceito não seja
totalmente completo.
A lei em comento também dispõe sobre
os seus objetivos, como, por exemplo,
fomentar a competitividade dessas
empresas, inclusive por setores, a
criação de uma cultura empresarial
para que se avance na qualidade de
produção, distribuição, mercado e
serviços ao cliente dessas empresas,
análise da criação e consolidação
de cadeias produtivas e a inserção
dessas empresas (art. 4, inciso II,
alínea a). Verifica-se, dessa forma,
que os benefícios são circunscritos às
PME mexicanas.
A LAASSP contém disposições
para facilitar a participação de PME
nas contratações públicas. Dentre
essas iniciativas, destacam-se, por
exemplo, as previsões para criação
de programas destinados a promover
a participação e o desenvolvimento
das PME; a concessão de pontos na
avaliação em caso de essas empresas
agregarem valor tecnológico aos bens
e produtos a serem fornecidos e a
preferência em favor das PME quando
em condições iguais houver empate
na hora da adjudicação.
Contudo, apesar de a legislação
mexicana ser favorável e incentivar
essas empresas, há alguns obstáculos
ainda a serem superados. Uma das

principais
barreiras
vislumbradas
refere-se à constituição de garantias
de execução, previstas no art. 70
da LAASSP, visto que a garantia não
poderá ser menos que 10% nem maior
do que 30% do montante da proposta
e, quando este valor não seja possível
de se determinar, será o pressuposto
autorizado para a contratação que se
trata. Considerando o pequeno porte
das empresas e a dependência destas
do pagamento de seus clientes, essa
exigência constitui ônus relevante à
participação de PME, mexicanas e
estrangeiras nas contratações públicas.
A necessidade de se aumentar os
mecanismos de financiamento e
constante assessoria às PME também
é uma barreira relevante. Isto, pois,
apesar de estarem previstas a criação
de organismos de apoio e a instauração
de programas para aumentar a sua
participação e desenvolvimento, tanto
na lei própria para desenvolvimento e
competitividade das PME quanto na
LAASSP, estas iniciativas precisam
ser alargadas.
Como diretrizes concretas citam-se as
mais importantes, como a criação da
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa (2002) e o Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario
(2006) e alguns programas públicos
como o Fondo PYME, Intermediarios
Financieros Especializados, Programa
Nacional de Capacitación y Consultoría,

Programa Nacional de Empresas
Gacela,
Programa
Nacional
de
Franquicias, Programa Nacional de
Microempresas e Red de Consultores
Financieros PYME, Observatorio PYME,
dentre outros. Além disso, o acesso
baixo ao crédito revela que existe pouco
interesse dos bancos em financiar
essas empresas (Talonia 2009:26).
Em abril de 2009, o Congresso
Mexicano aprovou decreto presidencial
de reformas relativas ao tema, com o
objetivo de tornar os procedimentos de
compras mais ágeis e eficientes. Tais
reformas foram publicadas em maio
de 2009 no diário oficial da federação
mexicana e incorporadas nos artigos
60 a 70 da LAASSP.
Algumas reformas que ampliaram a
participação de PME em compras
públicas poderiam ser a redução do
prazo máximo para o pagamento dos
fornecedores de 45 para 20 dias; a
disponibilidade gratuita de documentos
para fazer ofertas no Compranet; a
obrigação de publicar, no Compranet
e nas páginas de internet de entidades
compradoras,
informação
sobre
os fornecedores registrados, seus
produtos, seus serviços e seu histórico;
a redução dos prazos para a solução
de desconformidades; a obrigação de
incluir nos convites para fazer ofertas às
causas de desclassificação; a adoção
de uma maneira mais transparente de
adjudicar a licitação para que todos

119

Compras governamentais na América Latina: o acesso de pequenas e médias
empresas às contratações públicas no Chile, Colômbia, México e Peru

os licitantes saibam quem ganhou e
porque, assim como quem perdeu e
porque; a adoção de uma maneira mais
clara de classificar as ofertas públicas
nacionais e internacionais; a adoção
de procedimentos mais transparentes
para aplicação de multas para aqueles
que não completarem as obras públicas
no prazo previsto; e as obrigações
de participação de observadores
independentes da sociedade civil nas
principais compras governamentais e
de tornar públicos os informes (TI-USA,
CIPE e TM 2011:14-15).
Dessa forma, sob a perspectiva de
uma empresa estrangeira (brasileira,
por exemplo), as barreiras às PME aos

contratos públicos são institucionais
(pois existem privilégios legalmente
garantidos às empresas mexicanas) e
econômicos (uma vez que as mesmas
dificuldades encontradas pelas PME
mexicanas também seriam problemas
para as PME estrangeiras).

4.1.4. Peru
As principais barreiras enfrentadas
pelo Peru dizem respeito ao valor dos
contratos, ao nível de qualificação
exigido nas contratações públicas, à
constituição de garantias de pagamento,
à disponibilidade de informações e aos
mecanismos de financiamento.

Tabela 15. Peru: Principais Barreiras ao Acesso das PME às Contratações Públicas

Valor dos
contratos

Nível de
qualificação

Barreiras
ao acesso
de PME às
compras
públicas

Disponibilidade
de informações

Constituição
de garantias de
pagamento

Mecanismos de
financiamento

Fonte: Bleger 2011. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.
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Os contratos de grande porte constituem
obstáculos para a participação de PME,
uma vez que excedem significativamente
sua capacidade produtiva, comercial e
financeira. No Peru, com o objetivo de
superar esta barreira, a organização
em lotes passou a ser obrigatória em
compras de grandes volumes (Bleger
2011). A subdivisão dos contratos em
lotes52 facilita o acesso das pequenas e
médias empresas às compras públicas
tanto em termos quantitativos (o
tamanho dos lotes pode ser adaptado à
capacidade produtiva e financeira das
PME) como qualitativos (o conteúdo
dos lotes pode ser adaptado em função
da especialização setorial das PME)
(Bleger 2011).
As
normas
sobre
contratações
públicas passam também a prever a
possibilidade de as PME se agruparem,
com os objetivos de consolidar a
capacidade econômica, financeira e
técnica de um conjunto de empresas e
de satisfazer os requisitos específicos
dos editais. No Peru, consórcios são
formados para a apresentação de
ofertas. Todos os benefícios e medidas
de promoção existentes para que as
52. Em certas situações em que o objeto do contrato
(fornecimento de bem, obra ou serviço) apresenta valor
muito elevado, a obrigação contratual é segmentada
em diversas partes, as quais, juridicamente, constituem
instrumentos contratuais distintos. Assim, embora, de
fato, a prestação contratual seja apenas uma, ela é
realizada, após o loteamento, mediante a execução de
contratos distintos. Dessa forma, diminui-se o risco para
o fornecedor (risco de inadimplemento pelo Estado),
facilitando a participação de empresas de menor porte, as
quais, por vezes, são incapazes de cumprir, isoladamente,
todos os requisitos da contratação pública.

PME participem das compras públicas
são também aplicáveis aos consórcios
formados por elas (Bleger 2011).
Os pregões eletrônicos, modalidade
existente desde 2006, são compras
eletrônicas cujos canais de divulgação
foram
unificados
recentemente.
Eles facilitam o acesso ao mercado,
a uniformização das regras e
procedimentos e a interconexão
pela internet dos diversos órgãos,
abarcando o conjunto da administração
pública. Um dos propósitos é promover
a igualdade de oportunidades de
participação das PME (Bleger 2011).
A aplicação dos pregões eletrônicos é
obrigatória na contratação de bens e
serviços comuns. O sistema registra e
ordena automaticamente as propostas
com base em seu valor. O participante
é informado, em tempo real, sobre a
posição de seu lance em relação ao
melhor lance ofertado. Os licitantes não
são identificados durante o certame.
(Bleger 2011).
A reduzida burocracia nos pregões
eletrônicos peruanos merece também
ser destacada. O OSCE publica na
internet a lista de bens e serviços
analisados e aprovados para aquisição
por pregão eletrônico. A inclusão na
lista implica a obrigatoriedade de
utilização do pregão eletrônico para
a contratação do bem ou serviço. A
disputa por lances começa em dia e
hora determinados e termina depois
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de transcorrido o tempo previamente
estabelecido (Bleger 2011).
O Peru adota também medidas
no sentido de evitar a exigência
de garantias desproporcionais. As
garantias aplicáveis no Peru estão
restritas ao cumprimento do contrato.
Nos contratos de fornecimento periódico
de bens ou de prestação de serviços
de execução periódica, será retido 10%
do valor total do contrato. A retenção
de tal quantia será realizada durante
a primeira metade do número total de
pagamentos a serem realizados, de
forma repartida em cada pagamento,
sendo tal valor devolvido quando da
finalização do contrato (Bleger 2011).
As barreiras que restringem a
participação de PME em contratações
públicas podem também ser superadas
por programas públicos para expandir

o financiamento de provedores que
são PME. Tais medidas constituem
políticas públicas para compensar as
imperfeições dos mercados de crédito
(Bleger 2011). A Corporação Financeira
de Desenvolvimento (COFIDE) é
um banco de desenvolvimento que
apresenta os seguintes programas e
linhas de crédito destinadas a financiar
todas as etapas do processo de
investimento: estudos de factibilidade
e identificação de mercados, diferentes
processos produtivos, modernização
da planta e operações de comércio
exterior. Todas as linhas e programas
de crédito que estão sob administração
da COFIDE são canalizadas aos
beneficiários por uma instituição
financeira intermediária (IFI). O banco
busca também facilitar a participação
das pequenas e médias empresas nas
compras públicas. (Bleger 2011).

Tabela 16. Peru: Barreiras ao Acesso das PME
às Compras Públicas e Possíveis Soluções
Barreira

Alto valor dos
contratos
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Solução adotada (boas práticas)
1) A organização dos contratos em lotes passou a ser mandatória em
compras de grandes volumes
2) A possibilidade de agrupamento de pequenas e médias empresas.
Tal medida tem os objetivos de consolidar a capacidade econômica,
financeira e técnica de um conjunto de empresas e de satisfazer os
requisitos específicos dos editais. No Peru, consórcios são formados
para a apresentação de ofertas.

Nível elevado de
qualificação dos
fornecedores

Não foi identificada medida específica.

Excessivas garantias
de adimplemento

O Peru evita o uso de garantias desproporcionais na busca do
adimplemento contratual. Nos contratos de fornecimento periódico de
bens ou de prestação de serviços de execução periódica, será retido
10% do valor total do contrato.

Inexistência de
mecanismos de
financiamento

A Corporação Financeira de Desenvolvimento (COFIDE) é um banco
de desenvolvimento que objetiva a expansão do crédito às pequenas
e médias empresas, inclusive para capital de giro, o que as torna
menos dependentes de pagamentos adiantados por parte do poder
público.

Dispersão da
informação sobre as
demandas do governo
e sobre as seleções
públicas

Realização de pregões eletrônicos. Estes possibilitam a unificação
dos canais de divulgação, o acesso para a participação no mercado,
a uniformização das regras e procedimentos e a interconexão pela
internet dos diversos órgãos, abarcando o conjunto da administração
pública.
Fonte: Bleger 2011. Elaboração: CCGI-EESP/FGV.

A utilização de programas públicos
para expandir o financiamento de
fornecedores que são PME também é
uma medida para superar dificuldades
que essas empresas enfrentam
no mercado de compras públicas
do Peru. Tais medidas constituem
políticas públicas para compensar as
imperfeições dos mercados de crédito
(Bleger 2011:42).
A
Corporação
Financeira
de
Desenvolvimento (COFIDE) é um banco
de desenvolvimento que apresenta
os seguintes programas e linhas de
crédito destinadas a financiar todas as
etapas do processo de investimento:
estudos de factibilidade e identificação
de mercados, diferentes processos

produtivos, modernização da planta e
operações de comércio exterior. Todas
as linhas e programas de crédito que
estão sob administração da COFIDE
são canalizadas aos beneficiários por
uma IFI. O banco busca também facilitar
a participação das pequenas e médias
empresas nas compras públicas.
(Bleger 2011:44).
A maior parte dos instrumentos contidos
nas políticas de fomento das PME
no Peru é direcionada às empresas
locais. Consequentemente, as barreiras
econômicas e financeiras, que são
parcialmente mitigadas para empresas
peruanas, permanecem intocadas para
as PME estrangeiras.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Como um tema importante do comércio
internacional, o setor de contratações
públicas é objeto de diversos tratados
internacionais. Na OMC, o tema foi
negociado durante a Rodada Uruguai
e parcialmente equacionado no acordo
plurilateral da OMC, recentemente
revisado pelas partes. No âmbito
regional latino-americano, as compras
públicas são ainda consideradas
tema novo e pouco explorado, ainda
que tenham importância crescente
em alguns foros específicos de
discussão. As disposições e iniciativas
da Rede Interamericana de Compras
Governamentais e da Aliança do
Pacífico e, em um segundo plano, as
normas programáticas produzidas no
âmbito da ALADI, da Comunidade
Andina e do Mercosul são exemplos
de instituições e iniciativas em que há
discussão sobre a temática.
Os dispositivos contidos nos APCs
firmados pelos países latino-americanos
trazem mais direitos e obrigações,
inclusive em relação a Estados de
outras regiões. Os APCs, em regra,
apresentam dispositivos sobre compras
públicas e buscam, à maneira como se
produziu no plano plurilateral na OMC,
liberalizar, de forma controlada (por
meio de listas positivas), esse setor de
suas economias. Muitos desses tratados
contêm, inclusive, regras de cooperação
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sobre o acesso de PME ao setor de
contratações públicas, antecipando,
em muitos casos, a preocupação com
importantes agentes econômicos. Essa
justaposição dos dois temas é apenas
sinalizada nos acordos comerciais
mais antigos e torna-se corriqueira nos
tratados mais recentes.
Da perspectiva de uma PME estrangeira,
a análise do tema das compras
públicas suscitou dificuldades de duas
naturezas. A primeira dificuldade referese às limitações comuns à atuação de
empresas desse porte, materializandose na limitada capacidade produtiva,
na indisponibilidade de recursos de
contingência e no acesso restrito às
linhas de financiamento. A segunda
dificuldade trata das características
nacionalistas que predominam no setor
de compras públicas na maior parte dos
países do mundo, mesmo em países
internacionalmente comprometidos com
a liberalização do setor, signatários do
GPA. A primeira dificuldade caracterizase por sua natureza econômica. Ela,
portanto, não é uma barreira soerguida
intencionalmente pelo Estado, mas,
sim, decorrente da condição de
fragilidade concorrencial das PME
em relação às empresas maiores.
Essa condição, que é compartilhada
igualmente por empresas nacionais
e
estrangeiras,
é
parcialmente
solucionada por atuação positiva dos
Estados, mediante políticas de fomento
das PME. A segunda dificuldade,
por sua vez, apresenta característica

institucional e vinculada à solução da
primeira dificuldade, pois consiste na
utilização de instrumentos legais para
beneficiar o as PME nacionais. Assim,
ao tentar fortalecer suas PME, os
Estados criam, indiretamente, situações
discriminatórias para as PME de outros
países. Nesse caso, são prejudicadas
as empresas de grande porte nacionais
e estrangeiras e as PME estrangeiras,
as quais não são contempladas por
benefícios como, por exemplo, a reserva
de mercado constante na legislação
colombiana e mexicana.
Considerando ainda essas duas
dificuldades
gerais,
corroboradas
pelos casos específicos dos quatro
países latino-americanos selecionados,
foram constatados dois aspectos
aparentemente contraditórios na relação
entre as PME e a liberalização do setor
de compras públicas. Se, por um lado,
os países, mediante celebração de
APCs, têm a preocupação de inserir
disposições diretas sobre compras
públicas e de acesso de PME aos
contratos públicos, por outro, as
empresas pouco se beneficiam dessas
disposições, ainda que o conteúdo dos
acordos internacionais seja integralmente
internalizado nessa matéria.
Essa dificuldade em se aproveitar dos
acordos internacionais de compras
públicas pode decorrer de exceções
formalizadas nos próprios acordos e de
dificuldades materais de acesso aos
mercados estrangeiros. No primeiro

caso, como verificado, por exemplo,
nos acordos bilaterais firmados pela
Colômbia e no próprio âmbito do
acordo da TPP, os dispositivos de
liberalização do setor de compras
públicas não são aplicáveis aos
programas nacionais de fomento de
PME. Estes, por sua vez, são, por sua
natureza, discriminatórios em favor
das PME que atuam em território
colombiano. Em outros termos, os
APCs, com frequência, expressamente
proscrevem a aplicação do princípio
do tratamento nacional aos programas
nos quais as compras públicas
são usadas como instrumento de
promoção das PME.
Nos países analisados, as barreiras
legais mais relevantes são aquelas
que criam reservas de mercado para
participação de empresas locais
nas compras públicas. Não existem
propriamente proibições à participação
de
empresas
estrangeiras.
No
entanto, como as empresas locais
são privilegiadas, as estrangeiras
concorrem em condições desiguais,
enfrentando dificuldades adicionais
para vencerem licitações e assinarem
contratos com a administração pública.
O segundo motivo para inocuidade
de alguns acordos comerciais para o
acesso de PME aos contratos públicos
estrangeiros decorre da condição de
vulnerabilidade econômica desse tipo
de empreendimento, característica
que é intensificada em projetos de
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atuação internacional. Em regra, as
grandes barreiras econômicas ao
acesso de PME não diferem muito nos
quatro países analisados. A despeito
das peculiaridades institucionais de
cada um, as barreiras ao acesso de
PME às compras públicas repetemse, com variações de intensidade e
com tentativas nacionais de solução,
o que indica o compartilhamento de
perspectivas dos Estados em relação à
importância das compras públicas e de
sua abertura às PME.
O valor dos contratos públicos é
certamente o problema mais recorrente
em todos os países analisados,
diagnóstico
corroborado
pelos
relatórios mais abrangentes produzidos
pela RICG. Por uma questão de lógica,
contratações vultosas – de bens, obras
ou serviços – demandam grandes
fornecedores.
A solução desse problema tem sido
a divisão (loteamento) do objeto do
contrato ou o estímulo à constituição
de grupos de fornecedores, os quais
poderiam
apresentar
propostas
conjuntamente. Ambas as soluções
estariam acessíveis às PME domésticas
e estrangeiras, desde que plenamente
cientes das características da seleção
pública. A apresentação de propostas
conjuntas, por sua vez, apresenta-se
como uma forma de internacionalização
dos setores públicos, pois possibilita às
pequenas empresas estrangeiras se
aproximarem de congêneres nacionais,
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facilitando seu acesso aos contratos
públicos.
Outra barreira recorrente que poderia
afetar
indistintamente
empresas
domésticas e estrangeiras são as
formas como os governos efetuam seus
pagamentos. Para as PME, pagamentos
adiantados são desejáveis e, por
vezes, essenciais ao adimplemento do
contrato. Com um volume de capital de
giro e caixa limitados, essas empresas,
com frequência, são impossibilitadas
de participarem de seleções públicas,
porque o pagamento é previsto apenas
ao final do contrato, o qual deve ser
integralmente adimplido antes de
disponibilizada a contraprestação
pecuniária.
As soluções propostas para essa
limitação econômica são, comumente,
o aumento das linhas de crédito para
as PME, as quais seriam amparadas
por empréstimos de instituições
públicas de financiamento até o
término da relação contratual. Esse
tipo de solução, entretanto, poderia
gerar situações discriminatórias, em
benefício das empresas domésticas,
com exceção dos casos em que,
por força de APCs, prevalecesse o
princípio do tratamento nacional para
compras públicas e para serviços
financeiros (operações creditícias).
Uma terceira barreira identificada é a
excessiva qualificação dos processos

de seleção pública. Dependendo do
tipo de exigência imposta pela parte
contratante, as PME, especialmente
as estrangeiras, podem ser muito
prejudicadas na seleção. A exigência
de experiência prévia como contratada
do governo, por exemplo, pode
representar barreira às empresas
menores que tentam iniciar sua trajetória
como fornecedores do setor público.
Se a exigência for de experiência
previa como contratada da mesma
administração
pública,
ergue-se
barreira praticamente intransponível às
PME estrangeiras, pois sua experiência
pretérita com os entes estatais de seu
Estado de origem seria qualidade
praticamente descartada no certame.
A desorganização administrativa, a
dificuldade em obter informações e
as restriçoes ao contato direto com
o tomador de decisão no âmbito da
parte contratante são problemas
que, em conjunto, evidenciam as
dificuldades de modernização da
burocracia estatal. Esses problemas
representam barreiras às relações
de quaisquer agentes privados com
o poder público, pois, em última
análise, requerem dispêndio de tempo
e de recursos (inclusive financeiros)
por parte do particular. Para as PME
em geral, essas deficiências da
administração pública representam,
na prática, uma barreira invisível à
participação exitosa nas seleções
do governo. As PME estrangeiras,

em razão de seu distanciamento
cultural e do desconhecimento de
práticas burocráticas nem sempre
formalizadas em diplomas normativos,
têm
dificuldades
adicionais
no
relacionamento
com
os
órgãos
públicos. O uso de novas tecnologias,
que possibilitam o armazenamento e
a centralização de informações, bem
como o contato mais efetivo com os
gestores públicos, poderia reduzir
essa dificuldade enfrentada pelas
PME, inclusive para as constituídas
no exterior, tal como observado nos
países analisados.
Esse quadro geral de barreiras,
entretanto, deve ser qualificado,
levando-se em consideração as
peculiaridades
institucionais
dos
países analisados. Nesse sentido, o
Chile possui, em razão de suas opções
econômicas liberais, um quadro mais
eficiente, uma vez que o país andino
não direciona a demanda estatal para
o fomento de suas PME. Assim, o
Chile evita políticas que discriminam
positivamente empresas domésticas e
de seus parceiros em APCs, tornando
possível a participação competitiva de
PME inclusive de terceiros países. Esse
é um caso em que a abertura do setor é
tão ampla que os benefícios do princípio
do tratamento nacional, contido nos
APCs, são praticamente anulados para
os parceiros bilaterais, em benefício de
terceiros Estados.
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o entanto, esse aspecto positivo do
caso chileno é mitigado pelo baixo
volume das compras públicas no Chile
(apenas 3,5% do PIB) e possivelmente e
pelo desempenho econômico bastante
eficiente de suas próprias PME. Esses
dois aspectos tornam acirradas as
disputas pelos contratos públicos no
Chile e afeta, indistintamente, qualquer
empresa que se proponha a participar
de licitações nesse país.
Colômbia, México e Peru adotam
práticas de incentivo direto ao acesso
de PME às contratações públicas.
Os maiores beneficiados desses
incentivos, entretanto, são empresas
nacionais dos três países. Nesses
países, o peso econômico das empresas
menores é bastante grande e, por isso,
o governo entende que suas práticas
de fortalecimentos das PME causam
consequências sistêmicas em toda a
economia. O caso mexicano é o mais
emblemático, pois, como as PME tem
participação muito relevante no PIB do
país, quaisquer políticas de promoção
de emprego passam pelo incentivo às
empresas menores.
Entretanto, mesmo nesses casos em
que as PME têm papel preponderante na
economia dos países e são incentivadas
pelos seus governos, essas empresas
encontram dificuldades no acesso às
compras públicas. Essas dificuldades
são menos legais e institucionais do
que financeiras e práticas, decorrentes
das
características
peculiares
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das contratações públicas e da
discrepância financeira e produtiva
entre PME e as grandes empresas.
Esses aspectos práticos, se, por um
lado, geram dificuldades às PME
domésticas, por outro, tornam-se
barreiras quase impeditivas ao acesso
de PME estrangeiras aos sistemas de
compras governamentais.
Portanto, na América Latina, as compras
públicas e especialmente o acesso de
PME às contratações públicas, embora
em processo de melhoramentos
por reformas recentes, apresentam
problemas similares aos observados em
outras partes do mundo. Esse quadro é
agravado pelas dificuldades inerentes
ao estágio de desenvolvimento dos
países da região, que impossibilita
o fortalecimento espontâneo desse
tipo de empresa e que dificulta sua
participação mais frequente nos
contratos públicos de seus países e de
países estrangeiros.
Na perspectiva do Brasil e das
PME brasileiras, o acesso aos
contratos públicos dos países latinoamericanos,
especialmente
dos
quatro analisados, apresenta grau
heterogêneo de dificuldade. Aspectos
institucionais, inclusive decorrentes
de acordos internacionais, devem ser
considerados ao lado de elementos
econômicos. Nesse equacionamento,
deve-se ponderar não apenas a
existência de barreiras formais e
materiais às empresas brasileiras, mas,

igualmente, a relevância das compras
governamentais no PIB e no orçamento
do país em questão, bem como as
condições de concorrência com os
possíveis fornecedores locais.
Aparentemente, países que adotam
programas de PME mais coerentes com
as práticas de mercado (e.g. Chile)
seriam mais acessíveis às empresas
brasileiras. Essa conclusão não é
válida, no entanto, se se constatar que
o desempenho econômico das PME
brasileiras é muito inferior ao das PME
locais. Da mesma forma, ainda que
Colômbia e México adotem políticas
discriminatórias em favor de suas
próprias PME, as empresas brasileiras
teriam êxito no acesso aos contratos
públicos (não reservados) desses dois
países caso aprsentassem melhor
desempenho econômico.
A celebração de acordos internacionais
com os países da região pode facilitar
o acesso das PME brasileiras aos
contratos públicos, mas não é garantia
de incremento imediato desse acesso.
Na perspectiva das PME, a situação
se manteria inalterada caso fossem
adotados disposivos de exclusão das
políticas de fomento da aplicação
das regras e princípios regentes das
compras públicas. Como notado ao
longo do relatório, essa é uma prática
bastante frequente, adotada inclusive
por países desenvolvidos como os
EUA e o Canadá.

Dessa forma, além de atuação
amparada por acordos internacionais,
a atuação exitosa das PME brasileiras
no setor de compras públicas de outros
países demanda requisitos adicionais,
os quais podem ser promovidos
inclusive em âmbito não governamental.
Em primeiro lugar, as PME brasileiras
devem
conhecer
profundamente
os aspectos formais e práticos do
mercado em que desejam atuar. Em
outros termos, devem saber, inter alia,
onde e como são disponibilizadas as
informações de contratos públicos,
se país trabalha com reservas de
mercado, se estas podem, de alguma
forma, beneficiar entes estrangeiros,
se suas chances de adjudicação de
contratos aumentam quando se atua
em consórcio com empresários locais
etc. Paralelamente, as medidas de
incremento da competitividade devem
ser sempre buscadas em cotejo com
concorrentes internacionais. Em todos
os países analisados, há grande
preocupação do Estado com o aumento
da produtividade e da qualidade dos
negócios das PME. Negligenciar esse
aspecto reduziria as chances das PME
brasileiras nos mercados externos e
tornaria economicamente inviável sua
participação em contratos públicos,
mesmo em situações de compras
governamentais regidas por acordos
bilaterais e plenamente amparadas
pelo princípio do tratamento nacional.
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