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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretária de Assuntos Administrativos

PROJETO BÁSICO

Contratação de serviços de consultoria especializada para a realização dos
seguintes projetos:

• ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO GERENCIAL
DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS;
REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO GERENCIAL DO
PROGRAMA DE MELHORIA DAS AQUISIÇÕES DE BENS E DE
SERVIÇOS
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Modelo de Gestão das Ações Estratégicas

O atual modelo de gestão do MEC apresenta uma configuração em que diversas
secretarias são responsáveis por uma série de programas estratégicos que atendem os

4 eixos da educação e se relacionam e articulam com diversos atores para planejar,
executar e acompanhar os programas realizados junto aos entes finalísticos.

Cada uma das Secretarias é composta por Coordenações que são responsáveis
por uma ou mais ações estratégicas, e cada uma delas precisa realizar articulações
internas (MEC, outras Secretarias e Autarquias) e externas com os Estados/
Municípios, para garantir a execução do programa. Dependendo do programa, também
é necessário realizar articulações com outros Ministérios e outros órgãos do governo.
No entanto, as ações, em sua maioria, são desenvolvidas e implementadas de

forma isolada, sem integração entre os programas. Os responsáveis de cada ação, não
têm a percepção do encaminhamento até a ponta (gestores), e também da interface
com as outras ações (falta de visão sistêmica).

Para os interlocutores externos essa situação gerencial não é boa, pois não há

padronização das ações estratégicas (programas estratégicos) perante os diversos
atores envolvidos, seja na comunicação, nos sistemas de informação utilizados, nos

formulários ou procedimentos. Resulta ainda, na dificuldade de se definir "quem é
quem" e "o que" e "como" deverá ser feito; fica confuso.
Os interlocutores finais (gestores/pontas) têm muita dificuldade para entender os
programas oferecidos pelo MEC, por falta de conhecimento e interesse deles próprios e
por problemas de comunicação e de articulação com o MEC. Como a comunicação do

Ministério vem de áreas funcionais que trabalham separadamente, a comunicação dos
programas e ações estratégicas chegam até as pontas de forma fragmentada, isolada,
difusa e sem articulação / integração entre as ações.
Como existe um número muito grande de interlocutores finais e também um
número muito grande de interlocutores dentro do próprio Ministério, a comunicação é
difícil e a dificuldade de articulação é grande.
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Considerando ainda o fato de muitos programas não contarem com programas

informatizados integrados e com funcionalidades suficientes para uma boa execução, o
problema da comunicação, da padronização de procedimentos e do retrabalho
aumentam.

Além da questão estrutural do modelo de gestão do MEC, há também um

problema muito sério que deriva da questão do seu modelo estrutural e que tem trazido
problemas para a execução dos programas estratégicos. Trata-se do perfil profissional
(qualitativo) e do quantitativo do quadro de pessoal das equipes dedicadas aos
programas estratégicos. Na maioria dos programas identificamos que o Quadro de
pessoal das equipes, atua com números insuficientes, considerando a forma atual de
trabalho (estrutura organizacional do MEC, forma como está estruturada a área,
maneira como os fluxos de trabalho estão acontecendo, sistemas informatizados

existentes ou mesmo ausência de sistema informatizado, pouca qualificação e alta
rotatividade dos entes finalísticos, entre outros).
A pouca qualificação do pessoal que atua nas pontas e que não realiza as
atividades da forma adequada, também gera muito retrabalho, diferentes interpretações
e como conseqüência um número maior de pessoas dedicadas do Ministério, para
conseguir atender a essas demandas.

Outro problema identificado refere-se á qualificação do pessoal das próprias

áreas do MEC, que atuam com determinados programas e não possuem perfil
adequado, pois não detém conhecimentos ou experiências adequadas para realizarem
determinadas atividades da ação estratégica a que estão vinculadas.
Esse quadro gerencial requer a elaboração de um estudo técnico para a

estruturação de um NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DOS PROGRAMAS - NIP - que visa,
essencialmente, mitigar os efeitos negativos relatados e aperfeiçoar a gestão dos
programas de governo do MEC.

1.2 Modelo de Gestão de Aquisições de Bens e Serviços

Em abril de 2009 foi realizado o I Encontro Forplan e Forplad e, naquela
oportunidade, dentre os vários temas abordados ganhou contorno a proposta de

identificar e capturar oportunidades de melhoria em seus processos de aquisição de
bens e serviços de forma compartilhada, envolvendo demandas nacionais de usos e
interesses comuns, das secretarias do Ministério, da rede federal de ensino, de suas
autarquias e demais órgãos vinculados.
A partir de então, coube à Subsecretária de Assuntos Administrativos - SAA

estruturar um projeto básico para contratação dos serviços de consultoria com objetivo

elaborar um estudo sobre estratégias para aquisição de bens e serviços para os o MEC
e demais órgãos integrantes da sua rede. O que se pretende buscar, em momento
posterior aos estudos de identificação de oportunidades de melhoria nos processos de
aquisições compartilhadas, é a realização de pregões eletrônicos para os registros de
preços ou a contratação de serviços continuados de demandas de interesses comuns.
Sabe-se que na Administração Pública é crescente a celebração de contratos de
consultorias para estudos e prospecções de oportunidade de negócios, e os resultados
têm sido surpreendentes nas esferas Federal, Estadual e Municipal.
Tais serviços têm propiciado o estabelecimento de metas e ações estratégicas,

redução de despesas de custeio, aumento de arrecadação, otimização da estrutura
organizacional, redução de tempo de análise e tramitação de processos, melhoria de
atendimento ao cidadão e maior satisfação dos servidores.
Os profissionais e servidores têm a oportunidade de incorporar em suas

atividades diárias o método de Gestão para modernização de sua administração, um
permanente compromisso com o planejamento, o estabelecimento de metas e o

acompanhamento de suas ações para o alcance de resultados.
O Ministério da Educação é o órgão responsável pela implantação e controle das
políticas de melhoria do ensino público no país, em todos os níveis: infantil, médio,
superior e pós-graduação.
O

Ministério

possui

vinculação com

diversos órgãos que auxiliam

o

desenvolvimento destes programas, além de instituições de ensino médio e superior em
todo país - Universidades, Institutos e Centros Federais de Educação Tecnológica.

Para o cumprimento de seu papel, o Ministério utiliza um grande volume de recursos,
visando à manutenção da estrutura do órgão e das atividades que são fundamentais
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para a realização dos programas definidos, tanto na administração central quanto nas
entidades supervisionadas e vinculadas.

Os quadros a seguir apresentam os itens mais relevantes em termos de gastos
da Rede MEC:

Tipo de
despesa -

Valores (mil)

Órgão

material de

2007

2008

2009

24.769,10

29.108,64

13.186,45

236,84

140,23

22,84

31.220,57

38.051,02

10.103,63

MEC

1.050,89

594,11

140,18

Autarquias

219,80

420,74

59,53

37.534,79

40.816,94

11.940,47

MEC

219,80

342,29

145,58

Autarquias

799,54

765,02

465,88

consumo
Rede de

educação
Combustíveis
MEC

Rede de

educação
Material de

expediente

Rede de
Material de

educação

processamento de
dados e softwares
de base
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Tipo de

despesa -

Valores (mil)

Órgão

material de

2007

2008

2009

15.722,87

20.634,62

6.223,24

MEC

147,04

201,65

22,69

Autarquias

39,83

102,01

8,46

6.962,68

7.962,06

3.522,76

12,24

17,01

10,85

32.127,52

36.997,66

466,76

MEC

7,46

3,02

17,35

Autarquias

15,97

0,00

1,20

consumo
Rede de

educação
Material elétrico e
eletrônico

Rede de

Manutenção de

educação

veículos
MEC
Rede de

educação
Material

Bibliográfico
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Tipo de despesa
- passagens e

despesas com

Valores (mil)

Órgão
2007

2008

2009

68.696,29

111.154,30

44.429,95

MEC

5.426,66

13.849,94

8.313,04

Autarquias

12.247,12

17.583,79

7.531,97

14.777,60

16.134,41

7.189,33

MEC

423,17

441,77

213,40

Autarquias

12.796,07

12.365,68

6.482,16

locomoção
Rede de

educação
Nacional

Rede de

educação
Exterior

t
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Valores (nnil)

Tipo de despesa
- outros serviços

Órgão
de terceiros /

2007

2008

2009

8.644,31

16.187,25

4.876,65

MEC

69,59

123,76

115,99

Autarquias

3.115,16

5.210,68

1.063,36

6.210,04

14.658,45

26.586,75

MEC

383,24

4.384,95

20.088,35

Autarquias

1.468,17

2.150,83

520,25

33.836,54

106.331,06

15.003.113,05

MEC

1.011,88

2.880,93

72,84

Autarquias

8.810,47

60.991,21

7.878,61

pessoa jurídica
Rede de

educação

Manutenção e locação

•?

de software

Rede de

educação

Exposições, Congressos
e Conferências e outros

Rede de

educação

Gráficas e editoração

Fonte: SIAFI, agosto/2009

Na busca por uma gestão cada vez mais efetiva, o Ministério da Educação
iniciou sua participação, no inicio de 2008, no Projeto de Melhoria da Eficiência do

Gasto Público, conduzido pela Secretaria de Orçamento e Finanças - SOF/MF por meio
de empresa de consultoria contratada para esse fim. No âmbito do Projeto de Melhoria
da Eficiência do Gasto Público, foram planejadas e executadas ações que buscavam
aproveitar a sinergia de compras e contratações entre órgãos da administração pública
e o expressivo poder de escala para a obtenção de economias.
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Os principais exemplos dessas ações são:

A contratação centralizada pelo Ministério do Planejamento de serviços de
telefonia fixa. Diversos órgãos participaram do processo e a economia total

obtida foi de 36% em média, em relação às tarifas praticadas anteriormente;
Realização de pregão para aquisição de mobiliário escolar pelo FNDE - Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao qual puderam aderir todos os
estados e municípios interessados. Obteve-se uma redução de 16% em relação
aos valores previstos, possibilitando uma economia de R$ 63 milhões de reais.

Caminho da Escola (R$ 1,1 bilhões) - 6 tipos de veículos de 20, 44 e até 55
lugares, com especificações adequadas de acordo com a realidade das

localidades. Custo médio de R$ 114 mil a R$ 203 mil - 20% menor que os
preços de mercado;

Mobiliário Escolar (R$ 300 milhões/ano)- Conjunto professor (mesa e cadeira);
conjunto aluno com 3 tipos, inclusive com adaptação para acessibilidade (cadeira
de rodas); e

Medicamentos antimicrobianos (R$ 37 milhões/ano)- piloto de 70 itens para 43

hospitais HU. Vantagem de mais ou menos 24% menor ás compras feitas
individualizadas.
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Seguem gráficos elucidativos que demonstram os gastos com
despesas de custeio e investimentos da Rede Federal de Educação no
exercício 2008:

Fonte: SIGA Brasil. Valores empenhados e liquidados em 2008

Elementos de Despesa Prioritários
3.000 -1
<D

10

£
E 2.500 -

2.459

<n-

00

o

° 2.000
E
O

o
■D
O

•p 1.500 -J
3
c

1.028

(A

O

■o
0 1
^.000

823

JZ
c
Q)
a

815

E
LU
(A

450

500

302

01

148

39-OUTROS

52-

51-OBRASE

30-MATERIALDE

37-LOCACAODE

36-OUTROS

33-PASSAGENSE

SERVICOSDE

EQUIPAMENTOS E

INSTAUCOES

CONSUMO

MAO-DE-OBRA

SERVICOSDE

DESPESASCOM

TERCEIROS-PESSOA

MATERIAL

TERCEIROS PESSOA

LOCOMOCAO

jurídica

PERMANENTE

física

Elementos de Despesa

10

s

li

3â 'J (o).jdo
yiÍ0
-_rsji6„

" AgraféOHteas

1

»t JÀ

ws a
:¥■ •:.;.

Íí-:«a.= /..S '

Téonicase: Cêrtral MEG.

EkíQfes A-dmmiarajaoí CAPÊS^

14.837

■

;&jiüíJii'ílfe;ít.L) Aíí:jjjMÈjjüliáij|Íji;
I

10.000

5.000

■

Lfeiiveráaádês , FNDE

■

FonteiSmBrasit

INEP

733

Outros

2e

11

Considerando os principais órgãos que utilizam esses recursos, tem-

se a base de R$ 4,1 bilhões, equivalente a 80% do valor priorizado de R$ 6
bilhões:

R$ 1,4 bilhão
IdU
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R$ 1,2 bilhão
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R$ 1,0 bilhão
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Pela análise dos resultados obtidos no âmbito da Administração
Central e FNDE, busca-se aprimorar a gestão de despesas, por todo o
Ministério, incluindo os órgãos vinculados para atingir-se, no mínimo, a
estimativa de economia de 17%:
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Por entender que este tipo de atuação é de extrema importância e permite o
alcance de resultados expressivos, o MEC tem procurado atuar para a captura as
oportunidades. Dentre as ações empreendidas, destacam-se:

•

A instituição de comitês que regulamentam a compra de materiais/serviços para
a administração central do MEC, como por exemplo, o comitê de eventos e o
comitê de TI. A instituição desses comitês permitiu o aprimoramento do processo

de compras para esses elementos, gerando maior economicidade e eficiência na
13

êCm
utilização dos recursos, já que foram definidos padrões para a utilização dos

recursos e, em determinadas situações, as compras foram realizadas de forma
centralizada; e

• A utilização do SIMEC - Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e
Finanças do Ministério da Educação - para acompanhamento dos processos de
compras e realização de eventos do Ministério da Educação.

Tendo em vista os altos valores de recursos utilizados no Ministério, em âmbito

global, e o sucesso das recentes práticas adotadas pela administração central,
entende-se que é de suma importância desenvolver um projeto para obter novos
ganhos em seus processos de aquisição de bens e serviços, plano que avalie a
situação atual, projete as necessidades e recomende o processo mais adequado para
realizar as aquisições.
Em atenção ao descrito e visando explorar condições favoráveis que

impulsionarão a missão do MEC, opta-se pelo trabalho pautado nas determinações de
um plano a ser desenvolvido por meio da contratação de uma empresa de consultoria,
para identificar e capturar ganhos após análises de seus itens prioritários e definição de
estratégias para otimizar as compras e contratações dos mesmos.
Portanto, as atuais práticas administrativas adotadas pelo Ministério ainda são
abordadas de forma fragmentada e desalinhadas de uma visão sistemática do processo

de consolidação do Plano de Desenvolvimento da Educação. È exatamente essa visão
sistêmica que os projetos definidos nesta contratação se objetiva, estabelecer melhoria
do "modus operandi" do Ministério, se alinhado ao marco estabelecido no PDE.

2. OBJETO

Contratação de serviços de consultoria especializada para elaborar estudos

técnicos para a implementação dos projetos de ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE
INTEGRAÇÃO GERENCIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS e da REVISÃO E
APERFEIÇOAMENTO

DO

PROCESSO

GERENCIAL

DE

MELHORIA

DAS

AQUISIÇÕES DE BENS E DE SERVIÇOS, de interesse do Ministério da Educação,
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com vistas ao processo de consolidação do Piano de Desenvolvimento da Educação PDE.

3. OBJETIVO DOS PROJETOS

Os projetos terão como principais objetivos:

a) permitir ações objetivas, atuando diretamente e de forma integrada nos
programas de governo sob a responsabilidade do Ministério; e

b) instaurar processo de melhoria continuada de identificação e captura de
oportunidades de aquisição de bens e serviços.

4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Com a realização dos projetos o Ministério da Educação pretende atingir os
seguintes objetivos específicos:

• ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO GERENCIAL DAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS:
► Delineamento estratégico e operacional do Núcleo de Integração
(NIP) e definição do seu papel;
► Elaboração de propostq do modelo de gestão do NIP e do seu plano
de implementação, gestão e controle; e
► Implementação e Monitoramento do modelo de gestão do NIP

• REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO GERENCIAL DO
PROGRAMA DE MELHORIA DAS AQUISIÇÕES DE BENS E DE SERVIÇOS
► Diagnóstico da situação atual;

► Elaboração de Plano Diretor de Aquisição de Bens e Serviços e do
planejamento para a sua implementação; e

j
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► Elaboração de Programa de Desenvolvimento e de Treinamento
aos Gestores de Compras e Contratos.

AÇÕES OBJETIVAS DOS PROJETOS
As ações objetivas de cada projeto são:

5.1 - Núcleo de Integração Gerencial dos Programas (NIP)
1. Proporcionar a integração entre as ações estratégicas com os profissionais, áreas,
unidades e programas;
2. Compatibilizar e harmonizar gerencialmente as diferentes necessidades;

3. Estabelecer

padrões

mínimos

de

gestão

dos

programas.

Incluindo

o

desenvolvimento, implementação, execução e controle;

4. Compartilhar os recursos organizacionais para a gestão de portfolio dos
programas, bem como das metodologias empregadas, ferramentas e técnicas;
5. Direcionar as demandas e a comunicação entre os atores no âmbito interno do
MEC;

6. Promover uma visão sistêmica aos profissionais envolvidos e buscar sinergia
gerencial entre eles;
7. Ser uma instância de "filtro" entre as diferentes demandas;

8. Fomentar o entendimento e as interpretações sobre as diferentes realidades de
cada gestor dos programas; e
9. Incentivar a prática de monitorar, medir e avaliar as ações gerenciais e a execução
dos programas.

5.2 - Aquisições de bens e serviços

1.

Identificar

as

oportunidades

de

melhoria

nos

processos

de

aquisições

compartilhadas;
2. Aprimorar a gestão de despesas de todo o Ministério;
3. Atingir, no mínimo, a estimativa de economia de 17%, na base das despesas

administrativas do MEC (ordem de R$ 8,6 bi/ano);

f
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4. Obter novos ganhos nos processos de aquisição de bens e serviços, como por
exemplo, o tempo médio utilizado para análise e de tramitação dos atos de
compras;

5. Permitir que os profissionais e servidores tenham a oportunidade de incorporar nas
suas atividades diárias, um método de gestão para a modernização de sua
administração, com compromisso contínuo com o planejamento, estabelecimento
de metas e o controle das ações visando os objetivos e resultados;

6. Estabelecer normas e procedimentos para alavancar a gestão unificada e
modernizada; e

7. Estabelecer programas permanentes de treinamento na área de aquisições.

6. METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia de trabalho a ser adotada pela Fundação Getulio Vargas deverá

ser definida e apresentada em proposta técnica do proponente, de forma objetiva,
atuando diretamente, e de modo integrado nos processos de gestão, considerando a
integração com eventuais trabalhos já desenvolvidos e utilizados pelo Ministério da

Educação, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento estratégico, quanto á revisão
dos processos de trabalho.

Os projetos deverão proporcionar subsídios consistentes para assegurar e dotar
o

Ministério da Educação de condições plenas e modernas para orientar

estrategicamente as suas ações.

A execução dos trabalhos deverá ser realizada pela FGV e coordenada pelo

Ministério da Educação, prevendo a participação, durante todas as suas etapas, de
técnicos indicados pelo Ministério.

Os recursos de tecnologia da informação, administrativos e de logística, serão de
responsabilidade do Ministério da Educação.

Quaisquer visitas, entrevistas ou reuniões junto a pessoas, ou aos órgãos,

deverão ser previamente agendadas e autorizadas pelo Ministério da Educação.
Toda documentação utilizada e produzida no desenvolvimento do projeto é de

propriedade do Ministério da Educação e deverá ser entregue por meio impresso e
eletrônico.
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Tanto o Ministério da Educação quanto a FGV deverão indicar um coordenador

dos trabalhos e autorizar a entrada das pessoas alocadas aos projetos nas instalações
necessárias para a sua realização.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Para atingir os objetivos elencados neste Projeto Básico, a Fundação Getulío
Vargas deverá apresentar em sua proposta projetos por Módulos de trabalho, conforme
segue:

k*

.
•

MÓDULO 1 - ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO
GERENCIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS:
Etapa 1 - Delineamento estratégico e operacional do Núcleo de
Integração (NIP) e definição do seu papel;
Etapa 2 - Elaboração de proposta do modelo de gestão do NIP e do
seu plano de implementação, gestão e controle; e

Etapa 3 - Implementação e Monitoramento do modelo de gestão do
NIP.

^

MÓDULO 2 - A REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO
GERENCIAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS AQUISIÇÕES DE
BENS E DE SERVIÇOS:

Etapa 1 - Diagnóstico da situação atual;
Etapa 2 - Elaboração de Plano Diretor de Aquisição de Bens e
Serviços e do planejamento para a sua implementação; e
Etapa 3 - Elaboração de Programa de Desenvolvimento e de
Treinamento aos Gestores de Compras e Contratos.
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Esses

módulos

poderão

ser

executados,

em

alguns

moment

concomitantemente, e sempre de forma matricial, trabalhando-se setorialmente e de

forma integrada com os servidores do Ministério da Educação selecionados para
acompanhar o desenvolvimento desses estudos.

O Ministério indicará um responsável por cada módulo proposto e um grupo de
pessoas (equipe interna), as quais possam ser denominadas como facilitadoras no

desenvolvimento do estudo e também atuar como instância de discussão e validação
dos produtos. A equipe interna será específica para cada módulo, podendo, caso seja
necessário, a criação de mais de uma equipe interna por módulo, especialmente para o
Módulo 2.

Para a viabilização dos projetos as equipes internas, terão as seguintes
incumbências:

•

Disponibilidade

para

participação em

reuniões e atividades

(programadas em conjunto) que exijam a contribuição técnicaadministrativa

- com

perfil

compatível

com

as

atividades

(participação pontual nas Oficinas de Trabalho) - visando o
enriquecimento das discussões, explicitando como as atividades
serão

realizadas,

emitindo

opiniões

e

validando

etapas

(produtos/relatórios intermediários) do projeto;

•

Facilitar as ações de levantamento de dados e de informações
necessárias, de domínio da organização e de outras empresas /
órgãos, para a execução dos trabalhos;

•

Participação nas oficinas de trabalho, contribuindo com

as

discussões, oferecendo sugestões para a equipe de consultores e
validando as propostas sugeridas e já discutidas, bem como dos
seus respectivos registros;
•

Garantir a legitimidade dos projetos; e

•

Oferecer respaldo técnico

nas suas respectivas áreas de

especialidade á equipe de consultores.
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Oportunamente e em comum acordo, será fornecido o perfil e a quantidade de
pessoas para serem incluídas nas equipes internas de trabalho.

Não obstante, para cada etapa de cada módulo aqui apresentado, será

elaborado um Plano de Trabalho que será submetido à aprovação do MEC, sem
comprometer o prazo total do projeto, contendo os seguintes itens:

Apresentação;

Objetivo;
Escopo;
Justificativa;

Metodologia;
Metas;
Atividades; e.
Produtos.

8. DETALHAMENTO DOS MÓDULOS E SUAS ETAPAS DE TRABALHO

MÓDULO 1 - ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO GERENCIAL
DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS
A execução desse módulo ocorrerá em 3 (três) etapas de trabalho, conforme
segue:

ETAPA 1 - DELINEAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL DO NÚCLEO

DE INTEGRAÇÃO (NIP) E DEFINIÇÃO DO SEU PAPEL
Essa etapa prevê o estabelecimento do delineamento estratégico e operacional
do NIP, bem como o seu papel institucional.
Definições de ordem:
• quais suas funções principais;
• qual tipo de Núcleo - funcional, grupo ou corporativo; natureza das
interfaces,

relações

e

comunicação

entre

os

atores

envolvidos

(primeiramente no âmbito interno ao MEC);

20

4^
s

7 f yv

• existência ou não de metas para o NIP, de quais tipos e quais metas;
missão do núcleo;

• vinculação hierárquica e funcional do NIP na atuai estrutura organizacional
do Ministério; capacidade de absorção de programas; dentre outras
definições aqui pertinentes.

Será estabelecida uma proposta inicial de trabalho pelo Ministério para buscar o
alinhamento das ações gerencias dos programas governamentais já implementados e o
alinhamento gerencial de novos programas, considerando e compatibilizando todos os
programas, áreas e atores envolvidos. Essa primeira proposta tem por objetivo delinear
as macroações e requisitos básicos para a criação do NIP.

Poderá ser constituída oficina de trabalho com equipe interna do Ministério como
mecanismos de ampliar as discussões e diferentes percepções e, proporcionar uma
base estratégica e operacional para a criação do NIP.

ETAPA 2 - ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO NIP
E DE SEU PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE
De posse das definições traçadas na etapa anterior, deverá ocorrer a elaboração
de proposta técnica do modelo de gestão do NIP, contento os seguintes pontos:
• Atributos e competências organizacionais;
• Estrutura organizacional;

• Natureza das interfaces, relações e comunicação entre os atores
envolvidos (de âmbito interno ao MEC);
• Divisões de trabalho e responsabilidades;
• Estimativa de pessoal e perfil técnico recomendado; e,

Com a proposta do modelo de gestão elaborada serão delineadas as ações
essenciais para a implementação do núcleo, classificadas por ações de curto, médio

e longo prazo, com os responsáveis e pontos-chave para a operação do Núcleo e
sistemática de acompanhamento e controle.
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As de curto prazo contemplarão ações visando às soluções imediatas, tais
como:

o catalogação dos programas;

o classificação por tipo e complexidade, instrumentalização para os
novos programas;

o identificação e implementação de metodologias e padrões de
gestão;

o estabelecimento de modelos de planilhas;

o relatórios e fichas em geral e definição de treinamento específico
das pessoas envolvidas; e

o definição dos programas piloto para implementação.

As ações de médio prazo refletem o desenvolvimento e adequação contínua
dos processos de trabalhos e metodologias adotadas, gerenciamento de recursos,
estabelecimento de programa fixo de treinamento, elaboração de relatórios gerenciais e

métricas apropriadas e de medidas gerenciais que consolidem a gestão do NIP,
visando atingir seu estágio de maturidade e aperfeiçoamento. Ampliação da atuação do
núcleo para os demais programas e disseminação dos conceitos e metodologia para
todo o Ministério.

Já as ações de longo prazo abarcarão as medidas para reforçar o modelo de
gestão do NIP buscando de forma contínua a sua maturidade e excelência,

desenvolvimento e implementação de ferramentas específicas de gestão de programas
baseadas em TI, gerenciamento estratégico de portfolio de programas e de projetos do
governo, criação da carreira para esse Núcleo e planejamento estratégico das
mudanças e de transições nos ambientes interno e externo do Ministério.

ETAPA 3 - IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO MODELO DE
GESTÃO DO NIP

O modelo de gestão do NIP e do seu plano de implementação, serão
desenvolvidas as atividades visando a sua implementação e a transmissão do
22
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conhecimento por parte dos técnicos da Fundação Getulio Vargas para os servidores
que atuarão no NIP, conforme cronograma e requisitos apresentados no piano,
obedecendo os programas piloto prioritários.
A equipe interna denominada para essa implementação juntamente com os

consultores estabelecerá o ambiente propício para a implementação do plano do
modelo de gestão contando com o auxílio da técnica de gestão PDCA {plan, do,
check, action) e/ou outras técnicas adequadas ao exercício dessa natureza. Esse
ambiente deverá respeitar a sistemática de monitoramento e avaliação da execução do
NIP.

Encontros quinzenais são previstos na modalidade de oficina de trabalho e

relatórios técnicos mensais serão produzidos relatando os principais fatos ocorridos
para a implementação do modelo, dos ajustes necessários e das próximas ações. As
relações com a adoção de critérios de medição e avaliação das ações deverão ser
observadas.

MÓDULO 2 - REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO GERENCIAL
DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS AQUISIÇÕES DE BENS
E DE SERVIÇOS

ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL
O objetivo dessa etapa é identificar o perfil de compras do Ministério da

Educação e da Rede Federal e dos bens adquiridos, bem como aspectos relacionados
com o cenário atual e futuro da atividade de compras e seus desafios.

Está incluída nessa etapa a execução da avaliação das ações gerenciais já
realizadas e avaliadas, principalmente aquelas entendidas como de sucesso incluindo o
pregão eletrônico.

Para tanto, essa primeira etapa terá como meta a realização das seguintes
atividades:
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a) Entender os cenários de atuação da SAA, destacando estratégias,
metas e fatores críticos de sucesso;

b) Analisar o histórico de despesas do MEC/Rede Federal (considerando
um horizonte de três anos), avaliando seu perfil de compras;

c) Identificar e avaliar o nível de relevância dos negócios em relação aos
processos finalísticos, definindo a importância estratégica dos bens e
serviços a serem adquiridos para a Rede Federal de Educação;
d) Identificar e avaliar o comportamento do mercado para o fornecimento
de bens e serviços relevantes, mapear os principais fornecedores,
identificando as principais tendências de mercado;
e) Levantar os principais componentes das despesas de compras de
bens e serviços, identificando aspectos que favoreçam contratações
compartilhadas e conseqüentes ganhos com escala;
f) Analisar a relevância e eficiência dos processos compartilhados e seus
relacionamentos funcionais; e

g) Diagnosticar a situação atual de Compras e Contratos do MEC / Rede

Federai e apresentar seu estágio de evolução, identificando as
características relevantes para a elaboração do Plano Diretor.

Para essa etapa de diagnóstico do modelo de gestão de aquisições é prevista a
realização de um levantamento in loco, com base em amostra de 50 (cinqüenta)

unidades pertencentes á Rede de Educação Federal, visando identificar os respectivos
perfis de compras, necessidades e oportunidades de melhorias conjuntas. Em relação
aos fornecedores, serão identificados aqueles considerados mais relevantes como

também, o comportamento do mercado e suas principais tendências.
Essa amostra será definida entre as coordenações do projeto e deverá constar
as principais ou mais expressivas instituições relativas ao total dos gastos, cerca de 44

(quarenta e quatro) delas representam aproximadamente 80% (oitenta por cento) dos
gastos.

Essas atividades serão desenvolvidas mediante o estabelecimento de equipe
interna e adoção de método e técnica de levantamento e análise de processos de
24
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trabalho, de pesquisa de dados e Informações em fontes secundárias, da realização de
entrevistas com pessoas-chave do Ministério e dos principais fornecedores, de

identificação de melhores práticas internas e externas, da realização de oficinas de
trabalho para apoiar o desenvolvimento dessa etapa e gerar contribuições e sugestões
valiosas, de identificação de riscos e de oportunidades de melhorias e de avaliar os

diferentes modelos e estruturas de contratação.
Em determinados momentos de discussão e/ou elaboração dos estudos ou
propostas específicas, poder-se-á contar com a participação de profissionais/
professores especialistas pertencentes à Rede Federal de Ensino, no tema em
questão, mediante convocação e entendimento prévio entre o MEC e a Fundação
Getulio Vargas.

Não obstante disso é prevista instâncias interativas de construção e/ou avaliação
das propostas junto ao Comitê de Apoio à Gestão da Rede do MEC. Momentos estes,
previamente programados e agendados e, de tal forma, que não atrase o andamento
dos trabalhos.

ETAPA 2 - ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS

E

DO

PLANEJAMENTO

PARA

A

SUA

IMPLEMENTAÇÃO
Essa etapa tem como principal objetivo a elaboração do Plano Diretor de

Aquisições de Bens e de Serviços do MEC / Rede Federal. De posse do diagnóstico
obtido na etapa anterior, das necessidades atuais e futuras do Ministério em relação ao
macroprocesso de aquisições e da experiência dos consultores e da Fundação Getulio

Vargas, bem como das referências externas observadas e/ou as melhores práticas
existentes no Ministério, será elaborada a proposta do Plano Diretor.
Incluirá ao longo do desenvolvimento do estudo a elaboração de instrumentos de

referência com o processo de contratação e relação com o mercado, visando obter o
balizamento com as variáveis e tendências das práticas e legislação vigentes.
Nessa etapa, estão previstas o desenvolvimento das seguintes atividades:
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a) Apontar as principais atividades que deverão ser efetuadas para uma
melhor implementação

do

Plano

Diretor, como

por exemplo:

treinamento dos agentes envolvidos. Bem como indicar o momento

ideal para a realização dessas atividades no curto, médio e longo
prazo;

b) Definir as arquiteturas de referência capazes de satisfazer no curto,
médio e longo prazo às necessidades e oportunidades identificadas,
alinhadas com as tendências de mercado e em consonância às

estratégias do órgão;
c) Desenhar novo diagrama dos sistemas de compras e contratos,

descrevendo funções, objetivos, competências, gestores, ambiente
técnico e interações;

d) Elaborar um Modelo de Gestão de Compras e Contratos para à SAA,
ajustado ' às diretrizes de governo, com normas e procedimentos
seguindo à legislação pertinente;

e) Apresentar os Termos de Referência dos bens e serviços a serem
adquiridos pela Rede de Educação, no curto prazo, referenciando os
que justificam processos de aquisições compartilhadas. Esses termos
atenderão às orientações do Governo Federal quanto às aquisições de

compras públicas eficientes, garantindo a aquisição de bens e
serviços eficientes energeticamente, segundo a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia;
f) Apresentar proposta do Plano Diretor de Aquisição de Bens e Serviços
para homologação junto ao Comitê de Apoio à Gestão da Rede
Federal de Educação;

g) Apresentar proposta de acordo com os níveis de serviços requeridos
aos fornecedores, aos fornecimentos de bens e serviços das compras
compartilhadas; e

h) Apresentar o planejamento de implementação do Plano Diretor.
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o arcabouço metodológico aqui previsto consiste na análise e elaboração de
propostas de soluções integradas que serão objetos e partes integrantes do Plano,
apresentações, debates e obtenção de consenso das propostas com a equipe interna /

Comitê de Apoio à Gestão da Rede (Comitê) constituida para esse fim. O Plano,
além dos itens aqui descritos, abarcará as recomendações para instrumentalizar o MEC

/ Rede Federal para a sua plena prática, visando a obtenção dos ganhos e objetivos
esperados. Dilemas estruturais e gerenciais que assombram o macroprocesso de
compras como, centralizar ou descentralizar, ou modelo híbrido de compras,

modalidade de compras a adotar para cada situação, qual referência estrutural basearse, padronização minima para a complexidade do mercado e do negócio de compras,
importância estratégica para as categorias compradas, riscos envolvidos, adequação do
perfil de compras com as suas necessidades e tendências do mercado fornecedor,
conformidade com a legislação vigente, perspectivas de ganhos de escala com adoção
de compras compartilhadas.
Todos esses dilemas representam questões que deverão ser avaliadas,
discutidas e merecedoras de sugestões técnicas visando obter alavancagem nos
pontos positivos e oportunidades e, passíveis de mitigação para os pontos negativos ou
ameaças. Esses momentos serão realizados com a equipe interna e o Comitê.
Além do Plano Diretor elaborado, essa etapa contemplará o planejamento para a
sua implementação.
Esse planejamento conterá as ações administrativas e gerenciais necessárias
com o respectivo Work-Breakdown (WBS), matriz de responsabilidades, os pontos-

chave (os passos para a implementação) para a transição operacional, sob a tutoria da
SAA, dentre outras.

Nessa etapa, estão previstas as seguintes atividades:

a) Elaborar um plano de ação que oriente a implantação da proposta
estabelecida pelo Plano Diretor de Aquisição de Bens e Serviços;
b) Criar cronograma que contemple as ações definidas no plano de ação;
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c) Definir sistemática de monitoramento, acompanhamento e avaliaçãyí
da execução do Piano Diretor de Aquisição de Bens e Serviços,
incluindo definição de indicadores para verificação e controle; e
d) Apresentar o plano de implementação do Plano Diretor de Aquisição
de Bens e Serviços.

Pressupõem-se como método de trabalho a realização de oficinas de trabalho
para a exposição de considerações técnicas acerca da proposta de planejamento,

discussões e obtenção de consenso com o intuito de formatar o produto final.
Igualmente, a participação do Comitê de Apoio à Gestão da Rede.

ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E DE
TREINAMENTO

AOS

GESTORES

DE

COMPRAS

E

CONTRATOS PARA A TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO

DOS TÉCNICOS DA FGV PARA OS AGENTES ENVOLVIDOS

Nessa etapa, será desenvolvido um programa de qualificação e desenvolvimento

dos gestores de compras e de contratos do Ministério, com o objetivo de aperfeiçoar e
atualizar os conhecimentos e as práticas quanto ao uso da metodologia e dos
instrumentos de gerenciamento de aquisições.
As seguintes atividades são previstas:

a) Identificar e avaliar a quantidade e qualidade dos profissionais que
desempenham funções relacionadas ao processo de compras e
contratos;

b) Diagnosticar as demandas, competências e habilidades a serem
desenvolvidas nos níveis estratégico, gerencial, tático e operacional; e
c) Apresentar programa de desenvolvimento e treinamento de gestores
de compras e contratos.

O desenvolvimento do material do curso ficará sob responsabilidade da

Fundação Getulio Vargas. Ao final do curso, o material deverá ser disponibilizado para
arquivamento e consolidação. A definição do conteúdo do programa de qualificação
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será desenvolvida em conjunto com a equipe do IVIEC/Rede. Estima-se a participação

de até 120 (cento e vinte) participantes, podendo ser dividido em quatro turmas de 30
(trinta) pessoas cada.

Essa abordagem considera que tais participantes operem no futuro como
multiplicadores internos.

O conteúdo do programa poderá conter temas relevantes, tais como:
(i) mapeamento e análise de processos;
(ii) gestão de compras e de contratos;

(iii) análise de preços e precificação, conceitos e estratégias de
suprimentos;

(iv) análise e gestão de risco de compra; e,
(v) elaboração de termos de referências ou manuais de requisitos técnicos
básicos para aquisições de bens e de serviços.

O conteúdo programático desse treinamento, estimado em 36 (trinta e seis)

horas-aula, abarcará os temas acima relacionados com o intuito de melhor preparar os
gestores não apenas para a elaboração dos termos de referência como também,

visando a implementação do Plano Diretor, incluindo os mecanismos gerenciais para
tanto.

O Ministério disponibilizará o local e a infra-estrutura necessária a consecução
deste projeto.

A supervisão dos trabalhos do MÓDULO 2 - REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO
DO PROCESSO GERENCIAL DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS AQUISIÇÕES
DE BENS E DE SERVIÇOS, será realizada em três níveis:

• Comitê de Compras e Contratos, que terá atribuições deliberativas e
decisórias sobre as propostas e produtos gerais apontadas pelo processo
de consultoria.

• Comitê de Apoio à Gestão da Rede Federal de Educação, que atuará
na análise, monitoramento e deliberação dos produtos decorrentes do
processo de consultoria e validará os mesmos.
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Equipes de Trabalho, que serão constituídas ao longo do processo
consultoria, envolvendo-se, dentre

outros,

nas

reuniões técnicas,

workshops, eventos de capacitação e treinamento em serviço. A
contratada deverá indicar ao MEC o perfil e características dos
componentes das equipes de trabalho, levando em conta as diferentes
etapas do trabalho.

9. PRODUTOS ESPERADOS

Como resultados dos trabalhos a serem desenvolvidos nos respectivos módulos,
deverão ser apresentados os seguintes produtos:

MÓDULO 1 - ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO GERENCIAL
DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS
Produto 1.1 - Delineamento estratégico e operacional do Núcleo de Integração
Gerencial de Programas(NIP) e definição do seu papel;
Produto 1.2 - Elaboração de proposta do modelo de gestão do NIP e do seu
plano de implementação; e

Produtos de 1.3. e 1.4 - Relatórios técnicos mensais sobre a implementação
do NIP, sendo o que o último, 1.4, conterá também uma avaliação final.

MÓDULO 2 - REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO GERENCIAL
DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS AQUISIÇÕES DE BENS E
DE SERVIÇOS

Etapa 1 - Diagnóstico da Situação Atual

Produto 2.1.1 - Diagnóstico Preliminar - Relatório com levantamento dos

custos de compras praticadas no MEC / Rede (horizonte de três anos).
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identificação das perspectivas de ganhos com escala e avaliação do seu
perfil de compras. Levantamento dos principais componentes das despesas
de compras de bens e serviços, identificando aspectos que favoreçam
contratações compartilhadas e conseqüentes ganhos de escalas. Será

parte integrante desse produto a análise dos cenários de atuação da SAA,
destacando as estratégias, metas e fatores críticos de sucesso;

Produto 2.1.2 - Diagnóstico - Relatório com o entendimento complementar
dos cenários de atuação da SAA, suas estratégias, metas e fatores críticos
de sucesso, bem como das análises do histórico de despesas. Deverá
conter informações sobre o contexto atual, dados sobre atribuições

principais, produtos e serviços prestados direta ou indiretamente, principais
beneficiários,

metas

de

desempenho.

Como

resultado

desses

levantamentos e análises, serão propostas ações de curto prazo que visem

à correção dos problemas e ajustes de situações pontuais, de modo a
fortalecer a função de compras e contratos; e

Produto 2.1.3 - Diagnóstico Complementar - Documento com o resultado
de análise de riscos, vulnerabilidade, oportunidades de negócio, bens e

serviços e itens de aquisição relevantes para a Rede Federal de
Educação. A identificação e avaliação do nível de relevância dos negócios
em relação aos processos finalísticos, definindo a importância estratégica
dos bens e serviços a serem adquiridos para a Rede, será objeto desse
produto.

É também parte integrante desse produto a avaliação do comportamento do
mercado para o fornecimento de bens e serviços. Esse produto também conterá a
análise da estrutura e modelo de trabalho com metodologias, técnicas e ferramentas
em uso e, ainda, qualquer outro aspecto organizacional envolvido que impacte a

função, como formas de cooperação e articulação possíveis com outros atores
(unidades vinculadas).
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Etapa 2 - Elaboração de Plano Diretor de Aquisição de Bens e Serviços e
do Planejamento para a sua Implementação e Monitoramento

Produto 2.2.1 - Elaboração do Plano Diretor 1 - Relatório contendo: (!) as
arquiteturas de referência adequadas, capazes de satisfazer o curto, médio
e longo prazo às necessidades identificadas, alinhadas com as tendências

de mercado e em consonância às estratégias do órgão e o modelo de
processo de compras e contratos a ser adotado pelo MEC / Rede; (ii)
diagrama de integração entre atores da função compras e contratos,
representando

a

integração

funcional

dos

mesmos

e

suas

interdependências; e, (iii) apontamento das principais atividades que
deverão ser efetuadas para uma melhor implementação do Plano Diretor;

Produto 2.2.2 - Elaboração do Plano Diretor 2 - Relatório contemplando:
(i) Modelo de Gestão de Compras e Contratos para a SSA ajustado ãs
diretrizes de governo e a legislação pertinente; (ii) elaboração de Termos de
Referência dos bens e serviços a serem adquiridos pela Rede de
Educação, referenciando aqueles que justificam o processo de aquisições
compartilhadas; e, (iii) definição de requisitos técnicos e perfil de
profissionais para execução das atividades, necessários à implantação do
Plano Diretor de Aquisição de Bens e Serviços; e

Produto 2.2.3 - Plano Diretor de Aquisições e Planejamento para
Implementação - Relatório incluindo: (i) planejamento das ações para a
implementação do Plano Diretor; e (ii) Plano Diretor de Aquisição de Bens e
Serviços destacando fatores críticos de sucesso, considerando propostas
para consolidar a estruturação da rede com fulcro no gerenciamento das
demandas geradas. As propostas devem estar de acordo com os níveis de
serviços requeridos aos fornecedores das compras compartilhadas.
O planejamento para a implementação do Plano Diretor deverá constar:
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^ Descrição dos projetos ou soluções propostas (objetivos, fatore
\

críticos

de

sucesso,

responsáveis,

cronogramas,

recursos

necessários);
^ Descrição da metodologia utilizada para a elaboração do Plano;

^ Planos de treinamento, se aplicável, aos recursos humanos;
^ Plano de comunicação e divulgação do Plano às Secretarias /
Unidades Vinculadas;

^ Principais resultados / benefícios esperados contendo os fatorès
críticos de sucesso;

^

^ Cronograma de execução das ações definidas no plano de ação; e
^ Sistemática de monitoramento, acompanhamento e avaliação da
execução do Plano Diretor de Aquisição de Bens e Serviços,
incluindo definição de indicadores para verificação e controle e
facilitando o controle e a tomada de decisão.

ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E DE
TREINAMENTO

AOS

GESTORES

DE

COMPRAS

E

CONTRATOS PARA A TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO

DOS TÉCNICOS DA FGV PARA OS AGENTES ENVOLVIDOS

Produto 2.3.1 - Elaboração de Programa de Desenvolvimento e de
Treinamento - Relatório contendo a descrição quantitativa e qualitativa dos
profissionais que desempenham funções relacionadas ao processo de
compras e contratos, como também o levantamento das necessidades,

competências e habilidades a serem capacitadas nos níveis estratégico,
gerencial, tático e operacional; e

Produto

2.3.2

-

Conteúdo

e

Resultados

do

Programa

de

Desenvolvimento e Treinamento - Documento com programa e material
de desenvolvimento e treinamento de gestores de compras e contratos,
listas

de

presenças, bem

como

do

detalhamento

do

plano

de

implementação.
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10. OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
O serviço de consultoria especializada deverá cumprir as seguintes obrigações:
a) Estruturar equipe com a devida capacitação técnica, com cs prérequisitos suficientes para o atendimento ao projeto, distribuindo e
gerenciando suas atividades;

b) Garantir o cumprimento de cronograma de execução aprovado na
proposta técnica;

c) Entregar todos os relatórios e documentação do projeto ao MEC;
d) Participar de reuniões periódicas com a equipe do MEC, reportando
sobre o andamento dos trabalhos;

e) Responsabilizar-se pelo pagamento de salários, tributos, obrigações
sociais, trabalhistas e previdenciárias, ou por acidente de trabalho e
quaisquer indenizações e custos relacionados com o serviço, não
cabendo, sob qualquer hipótese, solidariedade ou direito de regresso
contra o MEC, sendo que não haverá qualquer vínculo empregatício entre

os empregados da Consultoria Especializada envolvidos na prestação dos
serviços e o MEC;

f) Responsabilizar-se e arcar com as despesas decorrentes de qualquer

^

infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados no
recinto da prestação do serviço, ressarcindo o MEC pelos prejuízos
eventualmente causados;

g) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando
em

ocorrência

da espécie forem

vítimas seus empregados, no

desempenho dos serviços, ainda que acontecido nas dependências do
MEC;

h) Acatar todas as disposições contidas no Projeto Básico, sob pena de

incorrer em penalidade, inclusive com aplicação de multa em percentual
calculado sobre o valor total do contrato.
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i) Submeter ao conhecimento do MEC qualquer substituição dos

profissionais envolvidos na execução dos serviços. A substituição só
poderá ocorrer se o novo profissional indicado possuir as qualificações
adequadas ao projeto. A substituição não poderá colocar em risco a

continuidade dos serviços contratados, sob pena de incorrer em
penalidade, inclusive com aplicação de multa em percentual calculado
sobre o valor do contrato.

j) Observar e atender a todas as normas, instruções e ordens internas
emanadas pelo MEC, além da legislação pertinente, no que couber,
k) Executar diretamente os serviços contratados, dentro dos prazos e
valores aprovados.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
O Ministério deverá cumprir as seguintes obrigações:

a) Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços, verificando se todas
as obrigações foram cumpridas, acompanhar o andamento dos serviços,
bem como atestar as Notas Fiscais / Faturas competentes;
b) Avaliar e aprovar a documentação da equipe técnica apresentada pela

consultoria especializada, çertificando-a formalmente sobre a data de
início da prestação dos serviços;
c) Fornecer todas as informações que se fizerem necessárias à
Consultoria Especializada para atender aos padrões de qualidade,
exigidos no projeto;

d) Assegurar o livre acesso das pessoas credenciadas pela Consultoria
Especializada

às suas instalações, impedindo

que

pessoas

não

credenciadas intervenham no andamento dos serviços a serem prestados
pela mesma, em qualquer situação;
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e) Proporcionar à Consultoria Especializada condições necessárias ao
desenvolvimento de suas atividades, e disponibilizar acesso a toda
Informação de estrutura do MEC;

f) Realizar reuniões periódicas com os diretores, os coordenadores e

todos os envolvidos no projeto, para levantamento dos aspectos

necessários ao desenvolvimento da especificação de requisitos do projeto
e todas as outras Informações necessárias à produção do estabelecido
neste projeto; e

g) Emitir o Termo de Aceitação, ao término de cada etapa estabelecida no
projeto em prazo a ser determinado em contrato e a contar da data de

recebimento do relatório conclusivo e Nota Fiscal/Fatura emitida pela
Consultoria Especializada;

I) efetuar o pagamento dos serviços nos termos desse projeto.

12. DA GARANTIA

A Fundação Getulio Vargas deverá prestar garantia no valor correspondente a

2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global dos serviços, na modalidade a ser
escolhida pela mesma, que ficará sob responsabilidade do MEC, consoante o § 1° do
artigo 56 da Lei n° 8.666/93.

A garantia será restituída automaticamente, por solicitação, somente após o
Integral cumprimento de todas as obrigações contratuais. Inclusive recolhimento de
multas e ressarcimento de prejuízos porventura causados ao MEC ou a terceiros, na
execução dos serviços objetos deste Projeto Básico.

13. DA FISCALIZAÇÃO
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores
designados pela Subsecretária de Assuntos Administrativos, que deverão, além de

acompanhar e fiscalizar os resultados alcançados em relação ao contratado, com a
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verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada, atestar as Notas
Fiscais/Faturas dos serviços.

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A Fundação Getulio Vargas deverá apresentar atestado(s) de Capacidade

Técnica firmado(s) por Pessoa(s) Jurídica(s) de direito público ou privado para as quais
a empresa tenha prestado ou esteja prestando serviços pertinentes e compatíveis com
o objeto deste Projeto Básico.

A capacidade técnica da Fundação Getulio Vargas será comprovada verificandose a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da presente
contratação.

A Coordenação-Geral de Compras e Contratos, que irá atestar a proposta bem
como poderá, caso julgue necessário, realizar diligências a fim de comprovar a
veracidade de informações contidas no(s) atestado(s) apresentado(s).

15. DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO

A vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, contados a partir da assinatura
do instrumento.

16. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo total previsto para a execução dos serviços aqui descritos é de 5(cinco)
meses, sendo:

(i) 3 (três) meses para o desenvolvimento do Módulo I e 2 (dois)
meses para a sua implementação assistida, e

(ii) 5 (cinco) meses para o desenvolvimento do Módulo II. Porém,
ambos os módulos terão inicio na mesma data, ou seja, na assinatura do
instrumento contratual.
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17. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O cronograma de execução dos projetos deverá ocorrer conforme segue abaixo.

Cronograma de Execução

£=

VÁ--\«Í',

* »

fvlódulo 1- Estruturação do Núcleo de Integração Gerencial das »í.:óís Estratégicas
Etapa 1 - Deiineamento Estratégico e Operacional do Núcleo de Integração (MlPj e
Definição do seu Papel
Etapa 2 - Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do NIP e de seu Plano de

Implementação. Gestão e Controle
Etapa 3 - Implementação e Monitoramento do fvlodelo de Gestão do NIP
:

:

Produto 1,1 - Deiineamento Estratégico e Operacional do Núcleo de Integração
Gerencial de Programas ÍNIP} e Definição do seu Papel

Produto 1.2 - Elaboração de Proposta do fvlodelo de Gestão do NIP e do seu Plano
de Implementação
Produtos 1.3.1 e 1.3.2 - Relatórios Técnicos fviensais sobre a Implementação do NIP,
sendo o último. 1.3.2, contendo também uma A/aliacão Final

Módulo 2 - A Revisão e Aperfeiçoamento.do Processo Gerenciai do Programa de F^lelhoria das Aquisições de Bens
"■
. " ~ ■
• .'&de Serviços
: ' "' •
Etapa 1 - Diagnóstico da Situação Atual
Etapa 2 - Elaboração de Plano Diretor de Aquisição de Bens e Serriços e do

Planejamento para a sua Implementação e Monitoramento
Etapa 3 - Elaboração de Programa de Desenvolvimento e de Treinamento aos
Gestores de Compras e Contratos para a Transmissão do Conhecimento dos
Técnicos da FGV para os Agentes Envolvidos
'niiíutns i!

f!ti Ud.miIíi '/

Produto 2.1.1 - Diagnóstico Preliminar

Produto 2.1.2 - Diagnóstico
Produto 2.1.3 - Diagnóstico Complementar
Produto 2,2.1 - Elaboração do Plano Diretor ■
Produto 2.2.2 - Elaboração do Plano Diretor 2

Produto 2.2.3 - Plano Diretor de Aquisições e Planejamento para Implementação
Produto 2.3.1 - Elaboração de Programa de Desenvolvimento e de Treinamento
Produto 2.3.2 - Conteúdo e Resultados do Programa de Desenvolvimento e
Treinamento

Qualquer alteração na programação deverá ser documentada por melo de
correspondência oficial à outra parte Interessada, para análise e validação, para que a
partir de então, tais alterações possam ser devidamente formalizadas.
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18. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

O pagamento das etapas previstas no cronograma de execução ocorrerá na
forma estabelecida a seguir.

V parcela, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em até 5 (cinco) dias da
entrega do Produto 2.1.1;

2^ parcela, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em até 5 (cinco)
dias da entrega do Produto 1.1;

3® parcela, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em até 5 (cinco) dias
da entrega do Produto 2.1.2;

4® parcela, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos,e sessenta mil reais) em até 5
(cinco) dias da entrega dos Produtos 1.2 e 2.1.3. Deste valor, R$ 170.000,00

(cento e setenta mil reais) é pertinente ao Produto 1.2 e R$ 190.000,00 (cento
e noventa mil reais) ao Produto 2.1.3;

5^ parcela, no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil reais) em
até 5 (cinco) dias da entrega dos Produtos 2.2.1 e 2.3.1. Deste valor, R$
190.000,00 (cento e noventa mil reais) é pertinente ao Produto 2.2.1 e R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ao Produto 2.3.1;

6® parcela, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em até 5 (cinco)
dias da entrega do Produto 1.3.1;

7^ parcela, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em até 5
(cinco) dias da entrega do Produto 2.2.2; e
8^ parcela, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), em até 5
(cinco) dias da entrega dos Produtos 1.3.2; 2.2.3 e 2.3.2. Desse valor, R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) é pertinente ao Produto 1.3.2; R$

250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) é pertinente ao Produto 2.2.3 e R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) é pertinente ao Produto 2.3.2.
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19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do presente CONTRATO estão

estipuladas em R$ 1.690.000,00 e correrão à conta do Programa de Trabalho PTRES
n° 001710, Elemento de Despesa 33.90.35.
20. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico-FInanceiro, em
moeda nacional corrente, por melo de emissão de Ordem Bancária, para crédito em

conta corrente da Contratada, até o 5° (quinto) dia útil, após a finalização das etapas
definidas no Item 8 do Projeto Básico, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
discriminando

os

produtos

desenvolvidos,

devidamente

homologados

pelo

Representante da Administração, além do comprovante de recolhimento dos encargos

sociais e, quando for o caso, das multas aplicadas, conforme a Instrução Normativa n°
2, de 30 de abril de 2008.

1. Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou
na Impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
29 da lei n° 8.666/93.

Havendo atraso de pagamento, provocados exclusivamente pela Administração,

o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados á taxa de 0,5% (melo por cento) ao mês, mediante a aplicação da

seguinte fórmula:
l=(TX/100) 365 EM = I X N X VP, onde:

t

VA
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I = índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
4 ..

VP = Valor da parcela em atraso.

Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430, de 27/12/96, Lei n°

9.718, de 27/11/98 e IN/SRF n° 480, de 15/12/2004, alterada pelas IN n°539, de
25/04/2005 e n° 706, de 09/01/2007, a Divisão de Execução Orçamentária e Financeira
reterá na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a

contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e
a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a Fundação Getulio

Vargas se esta não apresentar cópia do Termo de Opção ou Certificado de Isenção do
IRPJ, de que trata a Instrução Normativa SRF n° 79, de 01/08/2000.

A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só
deverá ocorrer quando o contratado:

• não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com

a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

• deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a

execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos á

apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para
verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos
envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

t
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Quanto à prestação de serviços, na retenção do Imposto Sobre Serviços - ISS,

será observado, no que couber, o disposto na Lei Complementar n° 116, de 31 de julho
de 2003.

21. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
O recebimento do objeto dar-se-á conforme o disposto no artigo 73, inciso II e
seus parágrafos, da Lei n° 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas a seguir
discriminadas:

a) provisoriamente, no prazo de 03 (três) dias corridos a partir do
recebimento do produto, mediante termos próprios, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos serviços especificados
neste Projeto Básico, observado o disposto nos artigos 69, 73 e 76 da
Lei n° 8.666/1993.

b) definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir do
recebimento provisório, mediante atesto de nota fiscal, após a
verificação da qualidade e quantidade dos bens e conseqüente
aceitação, observados os artigos 69, 73 e 76 da Lei n° 8.666/1993.

Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o
item, objeto deste Projeto, será rejeitado, devendo refeito no prazo de 05 (cinco) dias,
quando se realizarão novamente as verificações em conformidade do produto.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto da contratação, sem prejuízo

das demais sanções regulamentares previstas, a contratada estará sujeito à aplicação
de multa de mora, no percentual de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do
objeto do contratado, por dia de inadimplência, até o limite de 10 dias, quando, então,
incidirá em outras cominações legais, respeitados os direitos do contraditório e da
ampla defesa.
A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar

da data do recebimento da comunicação enviada pelo MEC.
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Os valores das multas de mora poderão ser descontadas da garantia contratual
e/ou da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes no MEC em

relação à Contratada, na forma da lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do
contraditório.

As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente
e por conveniência administrativa, mediante ato do Secretário Executivo do MEC,
devidamente justificado.

Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a depender da gravidade
do ato praticado, a Administração poderá optar pela aplicação da pena de Advertência,
nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensão a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das

multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 poderão ser

aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à contratada o
contraditório e a ampla defesa.

23. DO TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

A Fundação Getulio Vargas se compromete a garantir o tratamento confidencial
das informações levantadas e/ou fornecidas pelo(a) CONTRATANTE, e assume as
seguintes obrigações:

Não divulgar quaisquer informações relativas aos serviços prestados a terceiros,
nem facilitar de qualquer maneira tal divulgação; e
Não utilizar a documentação associada com os trabalhos para fins não aprovados por
escrito pelo(a) CONTRATANTE, nem facilitar de qualquer maneira tal divulgação.
O compromisso acima não abrange informações que:
(a) eram do conhecimento da Fundação Getulio Vargas anteriormente,
não estando sujeita a obrigação de serem mantidas em sigilo;
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(b) sejam reveladas a terceiros pela parte que as forneceu à Fundação
Getulio Vargas, isenta de restrições;

(c) estejam ou se tornem publicamente disponíveis por meio diverso que
não a revelação não autorizada pela FGV;

(d) tenham sido exigidas por ordem judicial ou administrativa.

Além disso, considera que todos os resultados dos estudos relativos à presente
Proposta, desenvolvidos sob responsabilidade direta dos profissionais da Fundação
Getulio Vargas, serão de propriedade do(a) CONTRATANTE e formulados,
apresentados e divulgados estritamente em seu nome.

24. DA VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta de prestação de serviços da Fundação Getulio Vargas deverá ser
de 90 (noventa) dias, contados partir da data de seu encaminhamento.

25. NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
A Proposta Técnica apresentada deverá atender, obrigatoriamente, às seguintes
condições:

•A Proposta Técnica deverá ser apresentada em linguagem clara,
com todas as suas folhas numeradas, sem emendas, rasuras ou

entrelinhas, assinada na última página e rubricadas nas demais.
•A análise técnica da proposta será realizada pela CoordenaçãoGeral de Gestão de Pessoas.

PROPOSTA FINANCEIRA

• A

Proposta

Financeira

apresentada

deverá

atender,

obrigatoriamente, às seguintes condições:
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• A proposta Financeira deverá conter os custos de cada etapa e o
preço final, compreendendo:

1.

mão de obra,

2.

encargos sociais,

3.

custos administrativos,

4.

serviços gráficos,

5.

despesas gerais,

6.

despesas de deslocamento e traslado.

• Nos custos apresentados deverão estar incluídas todas as

despesas adicionais, necessárias ao desempenho das atividades,
tais como: impostos, taxas, diárias, passagens, deslocamentos,
alimentação, seguros e outros

que eventualmente sejam

necessários para a realização dos serviços.

26. DIREITO DE PROPRIEDADE INTECTUAL DOS PRODUTOS.

Serão de propriedade da contratante os produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir,

alterar e utilizar os mesmos sem limitações, bem como, de suas especificações
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos
gerados na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista
autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis

45

íM
V

27. DISPOSIÇÕES GERAIS

• Comitê de Compras e Contratos, que terá atribuições deliberativas e
decisórias sobre as propostas e produtos gerais apontadas pelo processo
de consultoria.

• Comitê de Apoio à Gestão da Rede Federal de Educação, que atuará
na análise, monitoramento e deliberação dos produtos decorrentes do
processo de consultoria e validará os mesmos.

• Equipes de Trabalho, que serão constituídas ao longo do processo de
consultoria, envolvendo-se, dentre

outros,

nas

reuniões técnicas,

workshops, eventos de capacitação e treinamento em serviço.
• O local para a realização dos trabalhos deverá ter como referência

geográfica

a sede do

Ministério da

Educação em

Brasília-DF,

considerando as possibilidades de desenvolvimento de algumas etapas

dos trabalhos junto as rede federal de ensino, de suas autarquias e
demais órgãos vinculados.

1 Brasília, J^de junho de 2010.
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ip'yi /'Alves
Luiz EduardofJR^rl^ues

Direto/^^f^rogl-ama

Antpm6')de Melo Santos

Coordenador de Pi\pgramação e Controle de
fojetos

Secr^ria/Executiva

Subsecretária de Assuntos Administrativos

De acordo.

Aprovo conforme disposto no inciso I, § 2° do Art. 7° da Lei 8.666/93.

Valéria^rilanda
Subsecretária de Assuntos Administrativos
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