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TERMO DE REFERÊNCIA
BRA/11/008

Contratação de Consultoria Internacional Especializada para a produção de um estudo sobre a influência e possíveis desafios da infraestrutura e dos
serviços portuários em relação ao comércio e concorrência na América Latina e Caribe

BRASÍLIA, JULHO DE 2018

TERMO DE REFERÊNCIA
Contrato por Produto - INTERNACIONAL

1. Função no Projeto:
Contratação de consultoria especializada para a produção de um estudo sobre possíveis desafios e impactos concorrenciais e comerciais da infraestrutura e
serviços portuários na América Latina e no Caribe e auxílio na elaboração de uma minuta de apresentação do estudo a ser realizada durante a VIII Reunião Anual
do Grupo de Trabalho sobre Comércio e Concorrência da América Latina e Caribe nos dias 10 e 11 de outubro de 2018 em Brasília, Brasil.

2. Nosso Número
[...]

3. Antecedentes
Um dos objetivos do mapa estratégico do Conselho Administrativo de Defesa Econômica de 2017-2020 é o exercício de um protagonismo maior na agenda
antitruste internacional. Neste escopo, o Cade pretende exercer de forma ativa um papel de liderança na América Latina. Para tanto, faz-se necessário intensificar
o nível de cooperação com as demais autoridades antitruste da região, principalmente por meio da disseminação de boas práticas internacionais, experiências
institucionais e pelo compartilhamento de decisões relacionadas a casos e setores específicos da economia.
Em sintonia com os objetivos mencionados, o Brasil foi escolhido para sediar a 8ª reunião anual do Sistema Econômico Latino-americano e do Caribe (SELA), no
âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). O evento, que ocorrerá em 2018, contará com a presença de
aproximadamente 50 a 75 participantes estrangeiros, incluindo representantes de autoridades da concorrência e organizações internacionais. As discussões terão
como temática central o setor de serviços portuários e o de transporte marítimo e os principais impactos em relação ao comércio e concorrência na América Latina
e Caribe. Cumpre sublinhar que as atividades de suporte na organização do evento já constituem objeto de outra Consultoria contratada, notadamante a
"Consultoria técnica especializada em matéria de defesa da concorrência e organismos internacionais", estabelecida em parceria com o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD a fim de impulsionar a liderança do Cade na região.
Para a realização do evento, o Cade deve apresentar um relatório sobre possíveis desafios e impactos concorrenciais e comerciais da infraestrutura e serviços
portuários na América Latina e no Caribe. O estudo servirá de subsídio para a reunião e servirá de marco comparativo da situação atual do setor portuário na
região. A perspectiva regional permitirá que o Cade identifique boas práticas, tendo como resultado último o aperfeiçoamento da competitividade do setor a nível
nacional e a consolidação do ambiente de defesa da concorrência no Brasil. Em nível nacional, o tema dos portos é fundamental para o bom funcionamento da
economia, sendo responsável por mais de 95% das exportações e 90 % das importações no país.
O Projeto BRA/11/008 (formalizado entre Cade, PNUD, ABC/MRE e Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça - Senacon/MJ) tem como
objetivo proporcionar aos signatários instrumentos de estudo e planejamento, com foco na transferência de conhecimento, para aperfeiçoar os seus processos de
trabalho. Pelo histórico apresentado, percebe-se que a presente demanda de contratação de consultoria está alinhada com os objetivos e a matriz lógica do Projeto
BRA/11/008, em especial no que tange ao "Resultado 1 - Ambiente de defesa da concorrência consolidado no país".
A contratação de consultor técnico em tela está alinhada ao Mapa Estratégico do Cade 2017-2020, em especial, aos objetivos de "Exercer protagonismo na agenda
antitruste internacional" e "Adotar melhores práticas e inovação".

4. Nº do resultado no PRODOC/PNUD
A presente consultoria contribui para a consecução do "Resultado 1. Ambiente de defesa da concorrência consolidado no país".

5. Objetivos da consultoria
Prestar serviços de consultoria para a elaboração de um relatório sobre a influência e potenciais desafios do setor de serviços portuários em relação ao comércio e
concorrência na América Latina e Caribe e fornecer suporte à equipe na elaboração de uma apresentação do relatório a ser realizada na VIII Reunião Anual do
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Grupo de Trabalho sobre Comércio e Concorrência da América Latina e do Caribe que ocorrerá entre os dias 10 e 11 de outubro de 2018 em Brasília, Brasil.
6. Descrição das atividades
1. Elaborar Relatório sobre possíveis desafios e impactos concorrenciais e comerciais da infraestrutura e serviços portuários na América Latina e no Caribe que
contemple:
o mapeamento dos aspectos importantes da regulação do setor portuário nos países da América Latina e Caribe;
o mapeamento dos aspectos importantes do estado da concorrência na infraestrutura e serviços portuários na América Latina e Caribe (concorrência
intraportuária), incluindo: i) infraestrutura portuária: central e operacional; ii) serviços portuários; e iii) serviços portuários intermediários ou auxiliares.
a identificação das práticas anticompetitivas mais frequentes no setor de serviços portuários na região e identificação dos remédios aplicados nas
diferentes jurisdições da América Latina e Caribe para mitigar as violações e alcançar maior eficácia nestes serviços.
a identificação dos desafios representados pelos megabucks, fusões e alianças de transportadores para a concorrência.
a identificação dos desafios para a concorrência provenientes da digitalização e de novas tecnologias que constituem um incentivo para as fusões.
a identificação dos potenciais desafios ao comércio na região resultantes da carência de concorrência nos terminais portuários que afetam o desempenho
e a competitividade dos portos e dos exportadores.
a identificação das melhores práticas e do trabalho conjunto de autoridades de concorrência e das autoridades portuárias a fim de garantir a concorrência
nos processos licitatórios de infraestrutura portuária,
a identificação das semelhanças que podem ser reproduzidas na região por meio da cooperação internacional, e o seu papel na facilitação e promoção
do comércio internacional.
2. Elaborar minuta de apresentação do relatório

7. Produtos esperados
1. Relatório sobre a influência e possível impacto da infraestrutura e serviços portuários em relação ao comércio e concorrência na América Latina e no Caribe.
2. Minuta de apresentação do relatório.

8. Qualificações profissionais
8.1 Qualificações mínimas (eliminatórias):
- Ensino superior completo.
- Fluência em inglês e espanhol.
8.2 Qualificações preferenciais (para pontuação):
- Pós-graduação (sem necessidade de revalidação no Brasil) em área correlata ao estudo.
- Experiência profissional na área de defesa da concorrência ou comércio internacional.
- Experiência profissional ou acadêmica em área correlata ao estudo.

9. Critério de seleção e procedimento de inscrição
A seleção terá 2 (duas) etapas: (i) análise curricular; e (ii) entrevistas.
Em cada etapa será registrada uma nota para o candidato. Na etapa de análise curricular, as notas serão calculadas de acordo com a tabela abaixo, sendo que a
qualificação mínima será considerada como critério eliminatório:
Tabela 1 – Critério de pontuação da avaliação curricular
Qualificações Mínimas
(descritas no tópico 8.1)

Eliminatória

Qualificações preferenciais
(descritas no tópico 8.2)

Pontuação

Pós-graduação (sem necessidade de revalidação no Brasil) em área
correlata ao estudo.
Experiência profissional na área de defesa da concorrência ou
comércio exterior.
Experiência profissional ou acadêmica em área correlata ao
estudo.

3 pontos
(máximo 3 pontos)
2 pontos por ano de experiência
(máximo 10 pontos)
2 pontos por ano de experiência
(máximo 10 pontos)

Na etapa de entrevista, as notas serão calculadas de acordo com a tabela a seguir.
Tabela 2 – Critério de pontuação da entrevista
Item de avaliação
Experiência na elaboração de estudos/relatórios
Nível de conhecimento sobre defesa da concorrência ou comércio internacional

Pontuação
0 a 3 pontos
0 a 3 pontos
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Nível de conhecimento sobre o setor de serviços portuários
0 a 3 pontos
Pertinência da experiência profissional e acadêmica anterior com as atividades descritas 0 a 3 pontos

Os interessados em participar do certame devem encaminhar curriculum vitae para prodoc@cade.gov.br até o dia 5 de agosto de 2018. Favor indicar no campo
“assunto” o código: Consultoria SELA/UNCTAD – [nome do candidato].
Conforme Decreto nº 5.151 de 22/06/2004: “É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas”.
A consultoria poderá ser realizada por professor universitário na situação prevista na alínea “b” do inciso XVI do art. 37 da Constituição, desde que os contratados
se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade, haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de
origem da inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas e os projetos de pesquisas e os estudos tenham sido
devidamente aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade ao qual esteja vinculado o respectivo professor.
As entrevistas serão agendadas pela equipe do Cade. Somente candidatos pré-selecionados serão convocados e os custos para a entrevista serão arcados pelo
candidato. Caso o candidato não resida no Distrito Federal, a entrevista poderá ser realizada por videoconferência. Para os candidatos residentes no Distrito
Federal, a entrevista será obrigatoriamente realizada na sede do Cade.
Serão automaticamente desclassificados os candidatos que não possuam a qualificação profissional mínima prevista no Termo de Referência, bem como os
candidatos que não comparecerem à entrevista.
Em caso de empate, o desempate obedecerá aos seguintes critérios: i) nota da entrevista; ii) avaliação curricular.
Os comprovantes da qualificação profissional do candidato deverão ser entregues após a entrevista, em data a ser definida, sob pena de desclassificação.

10. Insumos
- Passagens aéreas de ida-e-volta para Brasília-DF, para reuniões de acompanhamento durante a execução do contrato, caso o candidato selecionado não resida no
Distrito Federal.
11. Cargo do Supervisor
Chefe da Assessoria Internacional e substituto.

12. Localidade do Trabalho
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
SEPN, Quadra 515, Bloco D, Lote 04 - Asa Norte, DF, 70770-504
Brasília-DF, Brasil

13. Data de início
12 de agosto de 2018
14. Data de término
30 de novembro de 2018

15. Produtos X Valores
Descrição

Valor

Relatório sobre a influência e possível impacto da infraestrutura e serviços portuários em relação ao comércio e concorrência na América
Latina e no Caribe.

US$
65%
2.650,00
US$
35%
1.350,00
US$
100%
4.000,00

Minuta de apresentação do relatório.
TOTAL

Percentual

Data
prevista
10/09/2018
01/10/2018

Os pagamentos serão feitos mediante a entrega dos produtos previstos no termo de referência. Somente serão pagos os trabalhos que efetivamente atenderem
tecnicamente às demandas exigidas no Termo de Referência e que tiverem a qualidade exigida e atestada pela Assessoria Internacional do Cade.

16. Informações finais

As dúvidas sobre o projeto poderão ser dirimidas por demanda, e deverão ser solicitadas por meio do e-mail prodoc@cade.gov.br.
O contratado firmará termo de confidencialidade. A utilização ou revelação de quaisquer dados e informações confidenciais, obtidas no âmbito da realização deste
projeto, ensejará a rescisão imediata do contrato e a apuração de responsabilidade administrativa, criminal e cível.
Documento assinado eletronicamente por Noemy Melo Colin, Chefe de Assessoria, em 01/08/2018, às 14:14, conforme horário oﬁcial de Brasília e Resolução
Cade nº 11, de 02 de dezembro de 2014.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0506681 e o código CRC 6B0C4862.
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