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Pesquisa	sobre	Praticas	de	Contratação	

Internacional		

O	objetivo	desta	pesquisa	é	entender	melhor	a	

prática	de	contratações	no	ambiente	

subterrâneo	em	todo	o	mundo,	de	modo	a	

identificar	temas	e	áreas	comuns	como	base	

para	o	desenvolvimento	das	publicações	e	

orientações	do	ITA	WG3	sobre	as	práticas	de	

licitações/contratações.	

Em	primeiro	lugar,	conte-nos	sobre	seu	país,	

organização	e	o	setor	que	representa.	

Em	seguida,	passe	para	a	parte	principal	da	

pesquisa.	

Esta	pesquisa	consiste	em	duas	sessões.	

Seção	A	-	informações	sobre	o	sistema	de	

contrato	no	país	

Seção	B	-	boas	práticas	/	lição	aprendida	com	

sua	experiência	

ITA	WG3	International	Procurement	Practice	

Survey	

The	purpose	of	this	survey	is	to	better	

understand	the	procurement	practice	of	

underground	work	around	the	globe	so	that	

to	identify	common	themes	and	areas	as	basis	

for	development	of	ITA	WG3	guidance	notes	

on	procurement	practice.	

Firstly	please	tell	us	about	your	country,	

organization	and	the	sector	your	represent.	

Then,	moving	onto	the	main	part	of	the	

survey.	

This	survey	consists	of	two	sessions.		

Section	A	-	country	procurement	system	

information	

Section	B	-	good	practices/lesson	learnt	from	

your	experience	

	

Informações	Básicas	

Primeiramente,	por	favor	nos	conte	a	

respeito	do	seu	país,	organização	em	que	

trabalha	e	o	setor	que	voce	representa.		

	

Basic	information	

Firstly	please	tell	us	about	your	country,	

organization	and	the	sector	your	represent.	

	

Seu	País:		

	

Your	country:		

	

Qual	parte	das	obras	de	Infraestrutura	você	

trabalha	atualmente	(disciplina:	saneamento,	

estradas,	ferrovias,	energia	ou	outros):	

	

	

Which	part	of	infrastructure	are	you	working	

in	(discipline	-e.g.	water,	road,	rail,	energy	or	

other)		

Qual	setor:	

□	Organizações	Públicas	Governamentais	

□	Consultoria	

□	Academia/Universidades/Instituto	de	

pesquisa	

□	Construtor	

□	Fabricante/Fornecedor	de	Equipamentos	

□	Bancos/	seguradoras/	instituição	financeira	

	

Which	sector	

Public	government	organisations	

Consultancy	

Academic/	Research	insitute	

Contractor	

Manufacturer/	equipment	suppliers	

Banking/	insurance/	financial	institution	

	

Sessão	A	–	Sistema	de	Informação	para	

Contratação	em	seu	País	

	

Section	A	-	Country	Procurement	System	

Information	

1.	What	is	the	procurement	law	based	on	



1.	Qual	é	a	base	legal	em	seu	país	(lei	comum	/	

código	civil	/	outro	(qual))?	

	

	

(common	law/civil	law/sharia/other	(what))?	

	

2.	Existe	em	seu	país	algum	formato	

contratual	específico	

(legislação/código/manual)	para	obras	

subterrâneas?	Isto	é,	é	requerida	a	utilização	

do	Código	de	Práticas	Internacionais	de	Tuneis	

(ITIG)	ou	o	Checklist	da	ITA	ou	outro?	

	

	

2.	Is	there	a	specific	contract	framework	

(legislation/code/guidelines)	for	Underground	

Works?	E.g.	ITIG	requirements,	ITA	Checklist,	

other?	

3.	Existe	algum	modelo	único	para	prática	

contratual	(formato)	utilizado	para	obras	

subterrâneas?	

□	Sim	

□	Não	

	

3.	Is	there	a	single	contract	model	(form)	used	

for	U/G	works?	

□	Yes	

□	No	

	

3	a.	Se	sua	resposta	for	SIM	para	a	Pergunta	3.	

Qual	o	modelo	utilizado?	(FIDIC,	NEC,	

Nacional)	

	

	

3	a.	If	your	answer	is	Yes	for	Q3.	What	

contract	framework	is	in	use?	(E.g	FIDIC,	NEC,	

National)	

	

3b.	Se	sua	resposta	for	SIM	para	a	Pergunta	3.	

Neste	modelo	está	prevista	alguma	opção	de	

Resolução	de	Disputas	além	da	Arbitragem?	

	

	

3b.	If	your	answer	is	Yes	for	Q3.	Does	it	

include	a	Dispute	Resolution	provision	other	

than	arbitration	or	court?	

	

3c.	Se	sua	resposta	for	SIM	para	a	Pergunta	3.	

No	setor	privado	ou	público	existe	alguma	

diferença?	

	

	

3c.	If	your	answer	is	Yes	for	Q3.	Is	it	different	

in	the	private/in	the	public	sector?	

	

3d.	Se	sua	resposta	for	SIM	para	a	Pergunta	3.	

Existe	alguma	diferença	nos	contratos	de	

obras	subterrâneas	e	outros	tipos	de	obras??	

Por	favor	elabore	sua	resposta.	

	

	

3d.	If	your	answer	is	Yes	for	Q3.	Is	there	a	

difference	between	underground	works	and	

other	works?	Please	elaborate.	

	

3e.	Se	sua	resposta	for	SIM	para	a	Pergunta	3.	

Existe	alguma	diferença	nos	contratos	em	

diferentes	áreas	do	mercado?	(isto	é	

água/saneamento/transportes/geração	de	

energia)	

	

	

3e.	If	your	answer	is	Yes	for	Q3.	Does	it	differ	

by	market	area?	(e.g.	

Water/wastewater/transportation/power)	

	

Sessão	A	–	continuação	 Section	A	-	continued	



Caso	não	haja	a	utilização	de	um	modelo	único	

de	contratação	em	seu	país,	por	favor	

responda	as	seguintes	questões	em	relação	

aos	modelos	de	contratação	utilizados	nas	

grandes	obras	subterrâneas	em	seu	país	

	

If	a	single	contract	model	(form)	is	not	used	

nationwide,	please	respond	to	the	following	

questions	by	reference	to	the	form	or	forms	

used	most	frequently	for	major	underground	

works	

	

4.	Qual	o	tamanho	do	programa	de	obras	

subterrâneas	em	seu	país?	(numero	de	

projetos/	valor	médio	anual	de	contratações)	

	

	

4.	How	big	is	your	country's	underground	work	

programme?	(number	of	project/	average	

annual	value	of	underground	works	

construction	contract	award)	

5.	Quais	tipos	de	contratos	são	utilizados	no	

setor	publico	ou	privado?	

□	Projeto-Construção-Operação-Manutenção		

□	Turnkey/EPC	

□	Projeto-Construção	(financiado	pelo	

Contratante)	

□	Projeto-Contratação-Construção		

□	Outro:	_____________________________	

	

5.	What	types	of	contract	are	used	in	the	

private/public	sector?	

Design-Build-Operate-Finance-Maintain,	etc.	

Turnkey/EPC	

Design-Build	(owner	funded)	

Design-Bid-Build	

Other	

Outro:	

	

5	a.	Com	respeito	à	questão	5,	existe	alguma	

diferença	entre	contratos	de	obras	

subterrâneas	e	outros	tipos	de	obras?	Se	SIM,	

por	favor	elabore	sua	resposta.	

	

	

5	a.	Regarding	Q5,	is	there	a	difference	

between	UGW	and	other	works?	If	so,	please	

elaborate.	

5b.	Com	respeito	à	questão	5,	existe	alguma	

diferença	por	área	do	mercado?	(isto	é,	

água/saneamento/transportes/geração	de	

energia).	Se	SIM,	por	favor	elabore	sua	

resposta.	

	

	 	

5b.	Regarding	Q5,	does	it	differ	by	market	

area?	(e.g.	

Water/wastewater/transportation/power)	

Please	elaborate.	

	

15.	Quais	considerações	são	feitas	ao	

selecionar	um	método	de	contratação	(isto	é,	

custos,	riscos,	mercado,	acionistas)		

____________________________________	

	

15.	What	considerations	are	made	when	

selecting	procurement	methods	(eg	costs,	

risks,	market,	stakeholders)	

6.	Qual	é	mecanismo	para	selecionar	a	

participação	dos	licitantes?	

□	Aberto	a	todos		

□	Aberto	a	todos	sujeito	a	apresentação	de	

garantias	financeiras	

□	Limitado	ao	processo	de	pre-qualificação		

□	Limitado	ao	processo	de	atendimento	a	

uma	lista	de	requisitos	de	capacidade	técnica		

□	Convite	para	apenas	conhecer	os	

6.	What	is	the	mechanism	for	selecting	bidders	

to	participate?	

Open	to	all	

Open	to	all,	subject	to	bonding/LOC	capability	

Limited	by	a	pre-qualification	process	

Limited	by	a	short-listing	process	

Invitation	only	to	known	participants.	

	



participantes		

	

6a.	Com	respeito	a	questão	6,	se	sua	resposta	

foi	“Convite	para	apenas	conhecer	os	

participantes“	você	poderia	elaborar	sua	

resposta?	Ou	seja,	após	o	processo	licitatório	

o	licitante	seria	conhecido	por	quem?	(Isto	é,	

pelo	proprietário,	pelo	administrador	do	

contrato,	pela	associação	da	indústria)	

	

	

6a.	With	regards	to	Q6,	if	your	answer	is	

Invitation	only	to	known	participants.	Can	you	

please	elaborate	on	known	by	whom?	(E.g.	

Owner/	Engineer/	Industry	Association?)	

16.	Quais	considerações	são	feitas	ao	

selecionar	o	grupo	de	empresas	participantes	

na	licitação	(licitantes)?	

	

	

6b.	What	considerations	are	made	when	

selecting	the	bidder	pool?	

7.	Qual	o	tipo	de	precificação	é	utilizado	para	

estabelecer	o	preço	do	contrato?		

□	Preço	fixo	sem	reajustamento	

□	Preço	fixo	com	reajustamento	

□	Preço	Unitário	com	ajuste	de	quantidades	

	

7.	What	type	of	pricing	mechanism	is	used	to	

establish	the	price?	

Fixed	price,	no	adjustment	

Lump	Sum	with	adjustment	

Unit	price	with	re-measurement	

	

7a.	Com	respeito	à	pergunta	7,	existe	alguma	

diferença	entre	contratos	de	obras	

subterrâneas	e	contrato	de	outras	obras?	Se	

SIM,	por	favor	elabore	sua	resposta.	

	

	

7a.	With	regards	to	Q7,	is	there	a	difference	

between	underground	works	and	other	

works?	If	so,	please	elaborate.	

	

7b.	Com	respeito	à	pergunta	7,	existe	alguma	

diferença	por	área	do	mercado?	(isto	é,	

água/saneamento/transportes/geração	de	

energia).	Se	SIM,	por	favor	elabore	sua	

resposta.	

	

	

7b.	With	regards	to	Q7,	does	it	differ	by	

market	area?	(e.g.	

water/wastewater/transportation/power)	

Please	elaborate.	

8.	Qual	é	o	modelo	de	financiamento	

predominante	em	projetos	públicos	de	

infraestrutura?		

(isto	é,	proprietário	com	financiamento	

próprio	/bancos	de	desenvolvimento	

internacional/	financiamentos	privados/	PPP/	

taxa	cobrada	no	bilhete/	taxa	a	partir	de	

impostos)	

	

	

8.	What	is	the	prevailing	funding	model	for	

public	infrastructure	works	?	(E.g.	Employer’s	

own	funding/International	Development	

Banks/Private	funding/PPP/	user's	fee/	public	

taxes)	

9.	De	quantas	etapas	o	processo	de	

contratação	é	composto?		

9.	How	many	stages	does	the	procurement	

selection	process	include?	



□	Etapa	única,	baseado	no	melhor	preço		

□	Duas	etapas	(aceitação	da	proposta	e	então	

escolha	do	preço)	

□	Proposta	de	Valor	(Técnica	e	Preço,	ou	

outra	seleção	diferente	do	que	apenas	

baseada	em	preço)	

	

Single,	price	based	(bid-select)	

Two	(Proposal/acceptance	then	price	

selection)	

Best	Value	(Tech	and	Price	proposal,	selection	

other	than	price	only)	

	

10.	Propostas	alternativas	são	permitidas	

durante	o	processo	de	contratação?	

□	Sim	

□	Não	

	

10.	Are	alternative	proposals	admitted	during	

the	procurement	process?	

Yes	

No	

	

11.	Existe	alguma	consideração	durante	a	

contratação	para:	(Sim/Não)	

□	Equipe de Pessoal Chave de obra (com 
currículo) 
□	Métodos	de	construção	constantes	na	

proposta		

□	Registros	de	Saúde	e	Segurança	do	Trabalho	

□	Sustentabilidade		

□	Beneficio Social adicional além da construção 
em si	
□	Track record - avaliações de desempenho do 
licitante em obras anteriores	
□	Gerenciamento	/	Contratação por 
administração com incentivos 
	

	

11.	Is	there	any	consideration	in	the	

procurement	for:	(Y/N)	

•	Individual	personnel	

•	Proposed	mean/methods	of	construction	

•	Health	and	Safety	record	

•	Sustainability	

•	Social	Engineering	factors	

•	Company	past	performance	

•	Management	approach	

	

12.	Existe	alguma	influencia	de	diferentes	

culturas	do	proprietário/administrador	do	

contrato/construtor	no	sucesso	da	obra?	Qual	

a	sua	experiência	nisto?	

	

	

12.	Do	differing	cultures	of	the	

client/engineer/contractor	have	any	influence	

on	project	success?	What's	your	experience	on	

this.	

Sessão	B	–	Boas	Práticas	e	Lições	Aprendidas		

13.	O	que	está	indo	bem	no	processo	de	

contratação	em	seu	país?		

	

	

Section	B	-	Good	Practices	and	Lesson	Learnt	

13.	What	is	going	well	with	procurement	in	

your	country?	

	

14.	Quais	áreas	podem	ser	melhoradas?		

	

	

14.	What	areas	could	be	improved?	

14	a.	Quais	são	os	principais	entraves	durante	

o	processo	de	contratação?	

	

	

14	a.	What	are	the	main	issues	encountered	

during	procurement?	

14	b.	Quais	são	os	principais	entraves	durante	

a	obra	são	caudados	pelo	processo	de	

14	b.	What	are	the	main	issues	during	

construction	that	are	caused	by	procurement?	



contratação?	

	

	

Qualquer	outro	comentário	que	você	deseje	

realizar.	

	

	

Any	other	comments	you	wish	to	make.	

Muito	obrigado	por	dedicar	seu	tempo	para	

compartilhar	seus	conhecimentos	conosco.	Se	

você	tem	qualquer	pergunta	adicional,	por	

favor	contate	a	Jenny	Chu	

yy.jenny.chu@gmail.com		

	

Thank	you	very	much	for	your	time	sharing	

your	insights	with	us.	If	you	have	any	further	

questions	please	get	in	touch	with	Jenny	Chu	

yy.jenny.chu@gmail.com		

	


