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EDITAL GC Nº 001/2018 

Seleção para Contratação de Consultoria Especializada em Gestão e 

Monitoramento do Projeto – Pessoa Jurídica - MEI 

 

 

 

1. PROJETO: 

Projeto Transparência e Participação Social na Gestão Pública Local. 

 

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
 

Contratação de consultoria técnica de pessoa jurídica para redefinir estratégias que 

permitam implementar as recomendações propostas na última missão ROM da União 

Europeia. 

 

3.JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 

A Comissão Europeia lançou o programa temático "Organizações da Sociedade Civil e 

Autoridades Locais" para o período 2014-2020, aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo 

Conselho. Este programa visa contribuir para a realização da política acima definida e 

para o alcance do objetivo estratégico "Reforçar a contribuição das organizações da 

sociedade civil e das autoridades locais para a boa governança e para o processo de 

desenvolvimento".  

No âmbito desse programa, a Delegação da União Europeia no Brasil lançou um edital 

exclusivo para Associações de Autoridades Locais (EuropeAid/150890/DD/ACT/BR), 

tendo selecionado a proposta da AMUPE, com a qual firmou uma parceria de 4 anos 

(2017-2020), com vista a reafirmar a centralidade das autoridades locais na promoção da 

democracia, as potencialidades para seu desenvolvimento e o empenho mais estratégico 
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em prol de seu empoderamento. O Projeto Transparência e Participação Social na Gestão 

Pública Local (AMUPE/UE) se encaixou na Prioridade 2 do Edital para Associações de 

Autoridades Locais da União Europeia, propondo alcançar uma descentralização plena, 

por meio da participação da sociedade nos processos decisórios das gestões locais.  

A Comissão Europeia reconhece assim o importante papel das associações de 

autoridades locais em zelar para que os Municípios se beneficiem de um nível suficiente 

de autonomia no exercício do poder, bem como para reforçar sua capacidade de 

contribuírem para uma boa governança e para o desenvolvimento em nível local.  O 

objetivo geral do Projeto é promover a construção de capacidades para que as 

autoridades locais forneçam respostas às exigências dos cidadãos, com eficiência, 

transparência e equidade na repartição dos recursos e no acesso aos serviços.  

De fato, para implementar as leis federais de Transparência e Acesso à Informação, 

os governos de pequenos e médios Municípios do interior de Pernambuco, como de todo 

o Brasil, enfrentam grandes dificuldades, especialmente em colocar as informações 

públicas à disposição da sociedade e em abrir canais de participação social.  

Após praticamente um (01) ano de desenvolvimento das atividades do Projeto, a 

AMUPE recebeu uma missão ROM (março-abril de 2018) de monitoramento, que fez uma 

série de recomendações, as quais AMUPE pretende adotar e implementar de imediato.  

A presente consultoria, aqui licitada nesse Edital, deve aportar apoio técnico e 

metodológico para a incorporação, a curto prazo, dessas recomendações, apresentando 

à AMUPE medidas concretas que possam entrar em operação de forma sustentável e 

confiável, de forma a garantir a realização dos objetivos e metas do projeto, aprimorando 

ainda suas ações de monitoramento interno.  

 

4.PERFIL DESEJADO DO CONSULTOR A SER CONTRATADO: 
 

4.1 Formação técnica superior nas seguintes áreas: Administração, Economia e/ou 

Sociologia, ou ainda áreas afins . 

4.2 Experiência em Projetos Internacionais e Cooperação Técnica; 

4.3 Conhecimento em Ferramentas de Monitoramento e de desenvolvimento de 

projeto com foco  em resultado local; 
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4.4 Experiência na utilização de abordagem metodológica participativa e articulação 

de parceiros; 

4.5 Experiência na elaboração de projetos de desenvolvimento.  

 

5. NÚMERO DE VAGAS NESTA SELEÇÃO: 

01 (uma) vaga 

6.DATA PREVISTA DE INÍCIO DA CONSULTORIA: 
 

   05/11/2018 (cinco de novembro de 2018). 

 

7.MÉTODO DE SELEÇÃO: 
 

O processo seletivo se dará mediante análise curricular e menor preço, devendo 
ser obedecidos os seguintes critérios de pontuação: 

 Análise curricular = 80 pontos 

 Menor preço = 20 pontos 

 Total = 100 pontos 

 

QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA A SELEÇÃO COM ANÁLISE CURRICULAR: 
 

 O atendimento do perfil desejado do candidato é pré-condição para a análise 
curricular; 

 

 O perfil do candidato e a experiência profissional na (s) área(s) temática (s) 
serão utilizados como critério de desempate; 

 

 A pontuação mínima a ser considerada para a classificação, na análise de 
currículos, é 50 pontos. 
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ITENS DE SELEÇÃO NA ANÁLISE 
CURRICULAR 

Máximo de 
Pontos por 

Item 

 
Bloco 1 – 50 pontos 

 

1.1 – Experiência profissional na área temática da 
seleção. 
(Critério: 3 pontos para cada ano de experiência, 
até no máximo 24 pontos) 

24 pontos 

1.2 – Experiência profissional em serviços 
prestados em instituições nos diversos 
âmbitos de Políticas Públicas, nas esferas:   

 

● Estadual 
● Municipal 
● Federal 
● Internacional 

3 pontos 
10 pontos 
3 pontos 

10 pontos 

 

Bloco 2 – 30 pontos 
 
2.1- Formação Acadêmica em Administração, 
Economia, Sociologia e áreas afins: 

 Doutorado  

  Mestrado  

 Especialização  

 
 
 

30 pontos 
 
20 pontos 
 

 10 pontos 

 

8.DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPERADOS: 
 

8.1- Plano de Trabalho com o detalhamento das atividades e metodologia, e, entrega 

dos produtos abaixo relacionados, nos itens: 8.2, 8.3 e 8.4, conforme Termo de 

Referência (ANEXOI); 

8.2- Documento-proposta desenvolvendo estratégias específicas que permitam 

cumprir com as recomendações da Missão ROM, superar os desafios e potencializar 

as oportunidades do Projeto; 

8.3- Quadro Lógico reformulado, incluindo seus indicadores;  
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8.4- Documento-proposta de modelo de gerenciamento e dinâmica de monitoramento 

a ser implementada. 

 
9.FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS: 
 

Os produtos deverão ser apresentados nas formas: impresso e digital, em formato 

editável numa primeira versão. Na versão final, os mesmos deverão ser entregues em 02 

(duas) vias impressas, e ainda, em meio digital.  

 

10.VIGÊNCIA DA CONSULTORIA: 
 

45 (Quarenta e cinco dias). 

 
11.VALOR BRUTO TOTAL DO CONTRATO: 
 

 O valor bruto máximo estimado do contrato é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais) 

 As passagens e diárias de viagens a trabalho necessárias ao cumprimento do 
contrato correrão por conta do Contratado. 
 

12.FORMA DE PAGAMENTO: 
 

 O pagamento será feito por PRODUTO entregue conforme cronograma 
apresentado.  

 O pagamento de cada parcela se dará após análise do respectivo produto pelo 
SOLICITANTE, seu atestado que ele está de acordo com o contratado e a 
solicitação do pagamento pelo respectivo COORDENADOR. 

 O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 20% (vinte por cento) na assinatura do contrato, a segunda 
parcela correspondendo a 40% (quarenta por cento) do valor do contrato e 
cumprimento aos itens: 8.1, 8.2 e 8.3 e o saldo final correspondendo a 40% 
(quarenta por cento), com a aprovação de todos os produtos apresentados. 

 

13.FONTE PAGADORA: 
 

 As despesas da contratação em tela deverão ser pagas à custa dos Recursos do 
CONTRATO DE SUBVENÇÃO – AÇÕES EXTERNAS DA UNIÃO EUROPEIA – 
AMUPE CSO-LA/2016/379-690. 
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14.SOLICITANTE DA CONSULTORIA: 
 

Ana Nery Melo – Coordenadora do Projeto. 

 

15 . CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

a) O candidato deverá enviar e-mail até o dia 25/10/2018 para o endereço eletrônico 
gestaocidadaamupe@gmail.com contendo manifestação do seu interesse em 
participar da seleção convocada por este Edital, bem como a solicitação do Relatório 
da Missão ROM da União Europeia; 

 

b) No item “assunto” do e-mail o candidato deve colocar o número do Edital de 
interesse (Edital GC 001-2018); 

 

c) Dados da Empresa/Pessoa Jurídica – MEI: nome completo e de fantasia (se houver), 
nomes e CPF’s dos proprietários da Empresa (se não for individual), CNPJ, e-mail 
para contato, endereço para correspondência, dados bancários (nome da conta, tipo, 
número, agência e banco); 

 
d) Anexar currículo atualizado contendo pelo menos as seguintes informações: 

 Dados Pessoais: nome completo; CPF; e-mail para contato; endereço para 
correspondência; sexo; estado civil; data de nascimento; telefone celular. 

 Formação escolar: graduação superior (curso, instituição e ano de conclusão); 
pós-graduação (especialização; mestrado; doutorado – especificar curso, 
instituição e ano de conclusão); 

 Experiência profissional na área temática da seleção. 

 Serviços prestados a instituições nos diversos âmbitos de Políticas Públicas. 
 

16.MODALIDADE DO CONTRATO: 
 

 A forma de contratação será na modalidade Pessoa Jurídica e os pagamentos 
estarão vinculados à entrega dos produtos acima indicados e à respectiva 
aprovação. 

 
17.DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

I – Durante o processo de contratação o candidato selecionado será instado a 
comprovar todas as informações declaradas no currículo, relativas ao atendimento 
integral da qualificação obrigatória listadas no edital, no prazo máximo de 03 (TRÊS) 
dias corridos; 

 

II – O candidato selecionado deverá assinar uma Declaração, em formulário padrão 
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a ser fornecido, informando se possui, ou não, outros vínculos (públicos ou privados), 
se é aposentado ou autônomo e a disponibilidade da carga horária contratada para a 
execução da referida consultoria (ANEXO II); 

 

III – A AMUPE poderá solicitar, a seu juízo, a comprovação da formação do candidato 
mediante a apresentação de diplomas/certificados válidos e devidamente 
reconhecidos pelo MEC, devendo ser apresentadas cópias autenticadas; 

 

IV – A AMUPE poderá solicitar, a seu juízo, a comprovação da experiência 
profissional requerida, mediante apresentação de documentação que explicite o 
tempo e as atividades desenvolvidas (Contrato de Trabalho; Declaração do 
Empregador), devendo as mesmas ser apresentadas em cópias autenticadas; 

 

V – A execução dos trabalhos previstos não implica em qualquer relação de emprego 
ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica; 

 

 
18.DATA DA INSERÇÃO DESTE EDITAL NO PORTA DA AMUPE NA INTERNET: 
www.amupe.org  
 
18 de outubro de 2018 
 

 

 

 

 

 


