
                                                                                         
 

CBIC convoca o setor para participar da discussão sobre a adesão do Brasil ao ACORDO 

DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS da Organização Mundial do Comércio – OMC 

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia abriu Consulta Pública sobre a 

adesão do Brasil ao Acordo de Compras Governamentais da OMC.  

O Governo receberá contribuições até o próximo dia 19 de outubro. 

Para contribuir com esse tema, que pode impactar os negócios públicos gerados na área da 

construção civil, a CBIC convida as empresas a responderem um questionário1 e exporem seu 

posicionamento sobre a participação do Brasil no Acordo Multilateral de Compras 

Governamentais. 

Importante esclarecer que na fase de negociação, que precede à adesão ao Acordo, o Brasil 

poderá negociar limitações e exceções. Por isso, é muito importante que os setores produtivos 

se manifestem e demonstrem eventuais vantagens e prejuízos que a adesão trará à economia, 

a partir do conhecimento específico de cada setor.  

A CBIC entende que a adesão do Brasil ao Acordo de Compras Governamentais poderá ser uma 

oportunidade de ampliar a participação de empresas nacionais em projetos estrangeiros e/ou 

uma ameaça com aptidão para limitar o mercado dos contratos públicos, tudo a depender da 

consistência do posicionamento do setor e de como o Governo endereçará as contribuições. 

É com o objetivo de elaborar uma contribuição representativa das empresas da construção civil, 

que vocalize o posicionamento do setor, que a CBIC convoca as empresas a participarem dessa 

iniciativa, coordenada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), que reúne entidades 

representativas de diversos setores. 

Para ter acesso às informações sobre as tratativas para adesão do Brasil ao Acordo de Compras 

Governamentais, acesse o artigo da doutora em Direito e sócia do Vernalha Guimarães e 

Pereira Advogados, Angélica Petian e as apresentações da CNI e do escritório Fialho Advogados 

apresentadas na reunião com os setores no dia 07 de maio de 2020, disponíveis nos links:  

Artigo - Reflexos do Acordo de Compras Governamentais na infraestrutura 

Apresentação Acordo de Compras Governamentais OMC_CNI 

Apresentação Compras Governamentais - ACG_Fialho Salles Advogados 

 

Os interessados devem acessar o Link ou o QR Code abaixo para responder o questionário, até 

dia 25/09/2020. 

 

 
1 O questionário citado é uma adaptação do Formulário de Consulta Pública do Ministério da Economia adaptado à realidade do 

setor da construção.  

 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-n-55-de-18-de-agosto-de-2020-273463688
https://cbic.org.br/pt_BR/artigo-reflexos-do-acordo-de-compras-governamentais-na-infraestrutura/
https://cbic.org.br/infraestrutura/wp-content/uploads/sites/26/2020/08/Apresentação-Acordo-de-Compras-Governamentais-OMC_CNI.pdf
https://cbic.org.br/infraestrutura/wp-content/uploads/sites/26/2020/08/Apresentação-Compras-Governamentais-ACG_Fialho-Salles.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3IhaR2IRDU-8H6_f4UL2B3khIXabDh9PqizGGrUD1H9UNTBLS1ZZNENYME4zN0xUUkFMN1o3SzY5Vy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CMmHz2VK7k2SxxHqYVxjLoY4Ufmd5mxIvxJoQqUajrNUM0dYNE5TVFA4SUpNM1JLQkJCREdQNUYwQi4u

