
 

ANEXO I –EDITAL GC 001-2018 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA  

 

1. TÍTULO 

 

APRIMORAMENTO DO PROJETO “TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA LOCAL” 

 

2. FOCO 

 

O presente edital da visa a contratação de consultoria técnica especializada para 

aprimorar o projeto Transparência e Participação Social na Gestão Pública Local, 

implementado pela AMUPE em parceria com a União Européia, visando promover a 

consolidação de gestões públicas locais democráticas e participativas, que atendam 

aos interesses públicos e atuem de forma transparente e inclusiva.  

 

A consultoria deve focar a gestão e metodologia de trabalho do projeto, 

desenvolvendo estratégias para implementar as recomendações apresentadas no 

relatório de monitoria externa da União Européia (MISSÂO ROM Report), realizada 

em março-abril de 2018.  

 

3. CONTEXTO: 

 

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 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 contribuir para a construção de capacidades 

para garantir 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. OBJETIVOS:  

 

4.1. OBJETIVO GERAL:  

 

Definir estratégias de implementação das recomendações propostas na 

última missão ROM da União Europeia. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Revisar o Quadro Lógico, com foco no redimensionamento dos 

resultados do projeto; 

3.2.2 Revisar os mecanismos de gerenciamento e monitoramento do 

Projeto; 

 

3.2.3 Propor mudanças na metodologia de implementação das 

atividades a fim de assegurar eficácia  no cumprimento dos resultados 

estabelecidos . 

 

 

 



 

 

5. ESCOPO 

O escopo da presente consultoria é diagnosticar a adequação do projeto em 

relação aos achados e recomendações da missão ROM de março 2018, bem 

como desenhar – em consulta e com os/as responsáveis do mesmo – 

estratégias de implementação dessas recomendações a curto prazo, 

aprimorando simultaneamente seus indicadores de resultados, e reexaminando 

a “lógica do projeto”, no sentido de maior eficiência na obtenção desses 

resultados.  

O escopo de trabalho, na dimensão teórica-metodológica (o desenho do 

projeto), é portanto o de suas estratégias e mecanismos de implementação, 

incluindo seu Marco Lógico e os indicadores de resultados. Na dimensão 

orgânica, remete a revisar a experiência concreta do projeto até o momento, 

focando sua habilidade/capacidade de mudança a um novo contexto, e seu 

enraizamento no terreno (os 16 municípios onde atua). 

As 2 dimensões temporal e espacial serão fatores condicionantes e 

determinantes na condução dessa consultoria. 

 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia de realização da presente consultoria deve ser, em 

consonância com o Projeto, também participativa – ou seja, os/as 

stakeholders (pessoal envolvido ou involucrado) do Projeto devem estar 

representados nas consultas como na leitura das recomendações do 

projeto, além da coordenação do mesmo (AMUPE e União Européia). 

 

A consultoria deverá ter como foco principal de seu trabalho a análise e 

aprimoramento do Marco Lógico do Projeto, revisando a formulação de 

suas premissas, seus resultados esperados, suas metas – ou seja, a 

própria lógica da intervenção – bem como a formulação e processos de 

coleta e análise dos indicadores do projeto.  

 

As fontes de verificação disponibilizadas à Consultoria serão os 

documentos já produzidos pelo Projeto, a partir de seu documento de 

proposta aprovado, o Relatório ROM externo, relatórios narrativos e 

financeiros já submetidos à União Européia, relatórios e documentos da 

execução do Projeto, propostas formuladas de Políticas Públicas 

(aprovadas ou não) nos municípios beneficiários do Projeto, relatórios de 

auditoria externa.  



 

As fontes de verificação primária serão as entrevistas realizadas 

diretamente com stakeholders do projeto (pessoal da gestão do mesmo, 

técnicos de campo, prefeitos, vereadores, representantes da sociedade civil 

nos municípios ou de âmbito estadual, e outros/as. Entretanto, pelo curto 

prazo da consultoria, essas entrevistas poderão ser feitas por amostragem, 

na medida do possível por ordem aleatória. As entrevistas poderão ser 

feitas presencialmente ou por Skype. 

 

Todos os produtos da consultoria elencados acima deverão ser 

disponibilizados aos stakeholders, para comentários e sugestões (inclusive 

reformulações e adendos), até a produção do Relatório Final da mesma. 

 

7. PRODUTOS ESPERADOS 

7.1 Plano de Trabalho com detalhamento da metodologia e das atividades e 

entrega  dos produtos  abaixo.  

7.2 Documento-proposta desenvolvendo estratégias específicas que permitam 

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

potencializar as oportunidades do Projeto; 

7.3 Quadro Lógico reformulado, incluindo seus indicadores;  

7.4 Documento-proposta de modelo de gerenciamento e dinâmica de 

monitoramento a ser implementada. 

 

 

8. ATIVIDADES   

  
8.1 Leitura e análise de material secundário (proposta, relatórios narrativos e 
financeiros, relatórios de auditoria, relatórios de monitoramento, notícias, 
artigos, etc.) 
 
8.2 Entrevistas com a(s) equipe(s) responsável(eis) pelo projeto e seu 
monitoramento (especialmente coordenação)  
 
8.3 Entrevistas com stakeholders do projeto, (gestores locais, representantes 
de organizações da sociedade civil, técnicos, etc.) 
 
8.4 Elaboração de relatório inicial, para discussão e comentários 
 
8.5 Elaboração de Relatório Final, incorporando as sugestões e comentários 
dos participantes 
 
8.6 Seminário devolutivo do RF com o pessoal envolvido na consultoria,   



 

9. PERFIL DA CONSULTORIA 

 

10. Formação técnica superior em Administração, Economia, Sociologia ou 

áreas afins. 

11. Experiência extensiva em elaboração e execução de Projetos Internacionais 

e de Cooperação Técnica; 

12. Experiência na implementação e uso de Ferramentas de Monitoramento e 

desenvolvimento de projetos com foco em resultados; 

13. Experiência na utilização de abordagens metodológicas participativas, e na 

articulação de parceiros; 

 

14. ORÇAMENTO 

 

14.1. A AMUPE se dispõe a pagar pelos serviços especializados de 

consultoria, valor global não superior a R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil 

reais.  

 

14.2. O desembolso dos pagamentos será feito na modalidade por 

PRODUTO. A consultoria contratada deverá detalhar, no Plano de 

Trabalho, os itens e respectivos valores a serem pagos por cada 

PRODUTO. 

 

14.3. Deverão ser incluídas, na Proposta de Prestação de Serviços, os valores 

referentes aos custos de execução da Consultoria, se houverem, como 

deslocamentos (transporte, hospedagem e alimentação) e outros. 

 

14.4. No Valor total já estão incluídos os valores referentes aos encargos 

legais. 

 

11 VIGENCIA  

11.1 O Trabalho devera ser realizado no máximo em 45 dias ,a partir de 

assinatura do contrato. 

 

Recife, 18 de outubro de 2018. 

 

 

 

 



 


