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RESPOSTAS

1
Decisão
1.1 O QUE SÃO PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL (PCTI)?
Projetos de Cooperação Técnica Internacional (PCTI) são atos decorrentes de Acordos
Básicos firmados entre o governo brasileiro e organismos internacionais cooperantes. Se
materializam em documentos que apresentam uma intervenção temporária destinada a
promover mudanças qualitativas e/ou estruturais em um dado contexto
socioeconômico, de forma a sanar ou minimizar problemas específicos identificados
naquele âmbito, bem como para explorar oportunidades e novos paradigmas de
desenvolvimento.

1.2 QUAIS INSTITUIÇÕES PODEM EXECUTAR PROJETOS DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA INTERNACIONAL?
Para celebrar PCTI, as instituições executoras podem ser públicas (União, Estados,
Municípios), componentes do setor privado (Associações, Federações, Confederações,
Conselhos e instituições com perfil assemelhado) e da sociedade civil (organizações nãogovernamentais e demais entidades sem fins lucrativos).

1.3 COMO A COOPERAÇÃO TÉCNICA CONTRIBUI PARA A MELHORIA DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS?
O foco da cooperação técnica internacional (CTI) é o desenvolvimento de capacidades de
instituições e de indivíduos para a geração de mudanças e transformações
socioeconômicas.
Segundo o manual da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das
Relações Exteriores (MRE): “Por meio da cooperação técnica, os beneficiários têm
acesso a experiências e conhecimentos que, agregados às capacidades institucionais e
humanas previamente existentes, poderão contribuir para o desenvolvimento do país
em três níveis:
1. atuação mais eficiente e eficaz da instituição brasileira que atuou como executora
do projeto, bem como daquelas a ela associadas na implementação da
cooperação internacional, a partir do aperfeiçoamento de seus quadros
profissionais e de sua infraestrutura técnica, do aprimoramento de seus
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processos e da elaboração e implementação de planos e estratégias de ação com
maior qualidade;
2. melhor formulação e execução de programas públicos ou de projetos que
envolvam parcerias com o setor privado e não-governamental, contribuindo para
a geração de impactos mensuráveis nos indicadores sociais, econômicos,
ambientais e na promoção da cidadania, dentre outros avanços;
3. sociedade mais consciente de sua contribuição para a definição e implementação
de políticas de desenvolvimento nacional, uma das formas de se exercer a
cidadania.”
A habilitação de Organismos Internacionais (OI) à prestação de cooperação técnica
depende da aprovação pelo Congresso Nacional de Tratados, Acordos e Convenções
internacionais entre os organismos e o Governo brasileiro.
Uma lista completa dos organismos autorizados à prestação deste tipo de cooperação
pode ser encontrada no site da ABC/MRE < http://www.abc.gov.br/CooperacaoTecnica/
AcordosVigentes/CGCM>.
A seleção do Organismo Internacional (OI) ocorre em função de seu foco de atuação.
Deve ser escohido aquele cuja área temática mais se identifica com os objetivos do
projeto pretendido.

1.4 COMO PLEITEAR UM FINANCIAMENTO PARA UM PCTI?
Os recursos aportados em um PCTI podem ser oriundos do próprio orçamento federal,
tendo como fonte o Tesouro, ou de Financiamento Externo, que poderá ocorrer por
meio de Acordos de Empréstimo com agentes financeiros internacionais: Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD).
Todo PCTI ou Acordo de Empréstimo deverá partir de interesse de uma secretaria ou
área demandante. Este interesse deve ser expresso por meio de uma nota técnica, em
que constem os motivos e objetivos da cooperação no âmbito da secretaria/Ministério
da Cidadania e justificativa de escolha do Organismo Internacional Cooperante. É
imprescindível a realização do alinhamento das diretrizes/objetivos do Planejamento
Estratégico da Instituição com as ações previstas para o pleito. Do mesmo modo como
acontece com o planejamento, é primordial a realização do alinhamento do orçamento
com as ações previstas no Acordo de Empréstimo e/ou PCTI. Fato que justifica a
necessidade de uma programação orçamentária e financeira para todo o período de
execução, que deverá constar na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Projeto de
Lei Orçamentária Anual (PLOA) para todos os anos de vigência.
A elaboração e aprovação de um Acordo de Empréstimo sofrrem regramento do
Ministério da Economia (ME), através de sua Secretaria Especial de Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, por intermédio da Comissão de Financiamentos Externos
(COFIEX).
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1.5 QUEM PARTICIPA DE UM PCTI?
Os projetos de cooperação têm como signatários a Instituição Nacional Executora (no
nosso caso, Ministério da Cidadania - MC), o OI e a ABC/MRE.
Para que sejam celebrados e executados, os projetos envolvem diversos atores em
interlocução e tramitam por várias áreas:
Atores Internos: Área Técnica/Secretaria Demandante; Diretoria de Cooperação Técnica
(DCT); Secretaria Especial à qual a área técnica está vinculada; Secretaria Executiva (SE);
Consultoria Jurídica (CONJUR); Assessoria Especial de Controle Interno (AECI); Gabinete
do Ministro da Cidadania (GM).
Atores Externos: Organismo Internacional; Agência Brasileira de Cooperação Técnica do
Ministério das Relações Exteriores.
Em caso de financiamento externo, atuam também: Agente Financeiro externo;
Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) do Ministério da Economia; Comissão de
Financiamentos Externos (COFIEX) do Ministério da Economia e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) do Ministério da Economia.

1.6 O QUE É POSSÍVEL EXECUTAR POR MEIO DE UM PCTI?
Financiamento Nacional (Tesouro):
Por um PCTI é possível executar a chamada “assessoria técnica”. Conforme artigo 13 da
Portaria MRE nº 8.120/2017, “A assessoria técnica do organismo internacional, nos
termos do art. 2º, §§ 5º e 6º, do Decreto nº 5.151/04, poderá compreender atividades de
treinamento, prestação de consultoria, bem como aquisição de bens e contratação de
serviços, desde que vinculados ao desenvolvimento das ações de cooperação técnica
internacional que não possam ser executadas pelo próprio órgão ou entidade executora
no âmbito de suas atribuições”.
Importante destacar que a Portaria restringe as contratações no âmbito do projeto
àquelas que “não possam ser executadas pelo próprio órgão ou entidade executora no
âmbito de suas atribuições”.
Assim, atividades que possam ser desempenhadas por colaboradores do próprio quadro
do órgão ou que possam ser supridas por meio de licitação pública, como a aquisição de
bens e serviços, não podem ser contratadas às expensas do Projeto de Cooperação
Técnica. Restam, por tanto, autorizadas a realização de treinamentos e a prestação de
consultorias técnicas.
Sobre a contratação de consultorias, o artigo 4º do Decreto nº 5.151/2004 diz o
seguinte:
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Art. 4º O órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao organismo
internacional cooperante a contratação de serviços técnicos de consultoria de
pessoa física ou jurídica para a implementação dos projetos de cooperação técnica
internacional, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual estejam
vinculados.
§ 1º Os serviços de que trata o caput serão realizados exclusivamente na
modalidade produto.
§ 2º O produto a que se refere o § 1º é o resultado de serviços técnicos
especializados relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou
executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal.
(...)
§ 6º O órgão ou a entidade executora nacional somente proporá a contratação de
serviços técnicos de consultoria mediante comprovação prévia de que esses
serviços não podem ser desempenhados por seus próprios servidores.
§ 7º As atividades do profissional a ser contratado para serviços técnicos de
consultoria deverão estar exclusiva e obrigatoriamente vinculadas aos objetivos
constantes dos atos complementares de cooperação técnica internacional.
(...)
§ 9º Os consultores desempenharão suas atividades de forma temporária e sem
subordinação jurídica.
Por fim, há ainda a possibilidade de emissão de passagens e diárias. É possível promover
deslocamentos com recursos do PCTI, desde que contribuam para ações específicas da
cooperação, sendo vedadas as concessões a servidores públicos e os gastos relacionados
às atividades típicas e rotineiras da administração.
A regulamentação sobre esse assunto pode ser encontrada na Decisão TCU nº 818/2000,
contrária ao pagamento de diárias e viagens para servidor público e no Acórdão nº
1339/2009, contrário ao pagamento quando as viagens estiverem dedicadas às
atividades típicas da Administração Pública Federal.
Financiamento Externo (Acordos de Empréstimo):
Projetos financiados com recursos oriundos de financiamento externo são, de modo
geral, regidos pelo mesmo regramento daqueles financiados com recurso nacional. No
entanto, àqueles, aplica-se também o disposto no artigo 42, § 5º da Lei nº 8.666, de
1993:
§ 5º Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com
recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de
cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja
parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de
acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo
Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, in15

clusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a
administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de
avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da
doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e
sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse
ratificado pela autoridade imediatamente superior.
Assim, para esse tipo de financiamento, admite-se a utilização das regras do organismo
financiador para contratação. Para projetos financiados com recursos de Acordo de
Empréstimo com o BIRD, por exemplo, é possível a compra de bens, a contratação de
serviços gráficos e a realização de eventos, desde que relacionadas às atividades do
PCTI.

1.7 QUAL A ESTRUTURA DE UM PCTI?
O documento de projeto, PRODOC ou PCTI é composto pela parte técnica e parte legal
(contratual). A parte técnica contém basicamente os seguintes elementos:
antecedentes, justificativa para a cooperação, estrutura lógica (Resultados, Produtos,
Atividades ou Objetivos, Resultados e Atividades); matriz de resultados (metas, linhas de
base e indicadores) e; plano de trabalho (cronograma de execução). Há variações de
formato nos modelos adotados por cada OI.
A parte legal contém as obrigações contratuais do MC, do OI e da ABC, tais como:
vigência, valor do projeto e taxa de administração praticada, periodicidade de prestação
de contas, normas para aquisição de bens, direitos autorais.
Exemplos: nos projetos com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), a parte contratual consta do próprio documento de projeto como “Obrigações e
Pré-Requisitos”. Nos projetos com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), a parte contratual consta do documento de projeto e é
denominada “Contexto Legal”. Nos projetos com a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO), a parte contratual é o “Programa Executivo”,
documento à parte, porém integrante do documento de projeto. É de extrema
importância a verificação e concordância com as cláusulas deste documento, pois essas
norteiam a execução da cooperação durante a sua vigência.
A estrutura lógica ou conteúdo programático do projeto é a estrutura em três níveis que
orienta a execução do Projeto. Nos três níveis são detalhados os objetivos que se
pretende executar, produtos a serem alcançados e o meio de consecução desses. Essa
estrutura é fixa e somente pode ser alterada por meio de procedimento de “revisão
substantiva” do projeto. Pode ser composta por ORA (Objetivo, Resultado e Atividade) –
a exemplo dos projetos UNESCO e Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) – ou pode ser composta por RPA (Resultado, Produto e Atividade) – a
exemplo dos projetos PNUD e FAO.
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Objetivo Geral do Projeto ou Objetivo de Desenvolvimento: contém o resumo da
meta global do projeto.





Objetivos Imediatos ou Específicos: metas imediatas ou específicas.
Resultado: produto específico que se deseja alcançar de acordo com o objetivo
imediato.
Atividade: meio pelo qual se executará ações para atingimento do resultado.

1.8 COMO CELEBRAR UM PCTI NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA?
A demanda por um projeto de cooperação técnica pode ser apresentada por uma das
secretarias finalísticas, pela SE , pela própria DCT.
Após definição do tema, deve-se elaborar a minuta do projeto com base no modelo
utilizado pelo organismo com o qual se pretende estabelecer a cooperação técnica,
acompanhada de manifestação (Nota Técnica - NT) explicitando os motivos da realização
do projeto e a justificativa de escolha do OI a cooperar.

1.9 QUAL É O TEMPO MÉDIO PARA A CELEBRAÇÃO DE UM PCTI?
A celebração de um PCTI dura, em média, 4,5 meses incluindo os seguintes trâmites:







Elaboração da minuta do projeto, com apoio da DCT/SE;
Análise preliminar do OI Cooperante;
Análise da CONJUR/MC;
Análise da ABC/MRE;
Análise da AECI/MC; e,
Assinatura das partes (Ministério da Cidadania, Agência Brasileira de Cooperação
e Organismo Internacional)

Finalmente após a celebração do PCTI, será possível realizar as atividades de
acompanhamento e monitoramento pela área de planejamento da DCT, e área de
gestão orçamentária e financeira, que também realizará atividades relativas à prestação
de contas dos projetos. A DCT opera o processo de execução dos acordos e projetos a
partir de equipe técnica dedicada aos procedimentos de Contratação de Consultoria
Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Passagens e Diárias.
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2
Planejamento
2.1 APÓS CELEBRAÇÃO, QUAIS OS MECANISMOS DE PLANEJAMENTO E
MONITORAMENTO DE UM PCTI?
Iniciada a execução, coloca-se em uso mecanismos internos e externos de
monitoramento do Projeto que visam garantir o alinhamento das ações executadas às
suas diretrizes e ao controle orçamentário, bem como propiciar um bom desempenho
do projeto e fornecer subsídios para prestações de contas parciais e finais. Esses
mecanismos materializam-se por:







Registro do Projeto: após a celebração do PCTI, devem ser providenciados os
registros pertinentes nos sistemas internos e externos. O OI providencia o
registro em seu próprio sistema.
Elaboração e validação de Instrumento de Planejamento Anual das ações
previstas;
Análises de Enquadramento no Projeto prévias a cada contratação;
Registro e aferição de Indicadores e Metas do projeto em sistemas internos e
externos;
Elaboração periódica de Relatórios de Progresso do projeto que são enviados
tanto à ABC quanto ao organismo cooperante.

2.2 COMO E QUANDO MODIFICAR UM PCTI APÓS A SUA CELEBRAÇÃO?
Por sua natureza dinâmica e também em virtude de um longo período de execução, é
comum surgir a necessidade de ajustes de conteúdo ou das obrigações entre as partes do
projeto. Essas alterações são viabilizadas por meio de Revisões, que possuem as seguintes
finalidades:
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Aditamento de prazo;
Consolidação contábil;
Alterações de orçamento (para mais ou para menos);
Alteração da estrutura lógica e/ou partes substanciais do documento de projeto.

2.2.1

TIPOS DE REVISÃO

2.2.1.1 REVISÃO OBRIGATÓRIA:
Aplicabilidade:
 Consolidação contábil anual dos projetos.
Requisitos:
 Assinatura da Revisão pelo Organismo Internacional cooperante.
2.2.1.2
REVISÃO SUBSTANTIVA:
Aplicabilidade:
 Alterações na estrutura lógica, orçamento ou vigência dos projetos.
 Incorporação ou substituição de instituições executoras nacionais.
Requisitos:
 As partes signatárias originais devem se pronunciar, por escrito, a favor da aprovação da
minuta de Revisão.
 Relatórios de Progresso devem estar atualizados.
 Não podem existir pendências no âmbito do controle interno.
 Assinatura da Revisão pela Instituição Executora Nacional, pela ABC e pelo Organismo
Internacional cooperante.
2.2.1.3 REVISÃO SIMPLIFICADA:
Aplicabilidade:
 Prorrogações de curto prazo na vigência dos projetos.
Requisitos:
 Assinatura da Revisão pela Instituição Executora Nacional, pela ABC e pelo Organismo
Internacional cooperante.
 Faculta-se a assinatura da Revisão somente pelo organismo internacional, caso assim
negociado entre as partes signatárias do projeto quando ainda da negociação do
documento, sob a condição obrigatória de haver aprovação da minuta, por escrito, pela
Instituição Executora Nacional e ABC, respectivamente.
2.2.1.4 REVISÃO MANDATÁRIA:
Aplicabilidade:
 Alterações simples, como por exemplo, remanejamento entre linhas orçamentárias do
projeto.
Requisitos:
 Em geral, esta revisão é assinada somente pelo organismo e MC.
2.2.1.5 REVISÃO FINAL:
Aplicabilidade:
 Não trata propriamente de uma alteração no projeto, mas sim do seu encerramento
formal.
Requisitos:
 Prestação de contas final aprovada pela Instituição Executora Nacional.
 Assinatura da Revisão pela Instituição Executora Nacional, pela ABC e pelo Organismo
Internacional cooperante.
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3
Execução
3.1 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE PESSOA JURÍDICA

3.1.1
COMO CONTRATAR EMPRESA DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DA
COOPERAÇÃO?
O Ministério da Cidadania pode realizar a contratação de consultoria no âmbito da
Cooperação Técnica, assegurada por meio do Decreto nº 5.151/2004. O art. 4º desse Decreto
estabelece que o órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao OI cooperante a
contratação de serviços técnicos de Consultoria Pessoa Física (PF) ou Consultoria Pessoa
Jurídica (PJ) para a implementação dos projetos de cooperação técnica internacional,
observado o contexto e a vigência do projeto ao qual estejam vinculados.
É necessária atenção aos casos de contratação de consultoria mediante financiamento com
recurso externo, como aqueles provenientes de Acordos de Empréstimos com Bancos, pois
os procedimentos e regras de contratação variam de acordo com as regras internas destas
instituições. Em geral, segue-se as regras dos manuais operacionais estabelecidas pelas
mesmas.

3.1.2

É VIÁVEL CONTRATAR UMA EMPRESA DE CONSULTORIA?

Quais são as vantagens relacionadas à contratação da Consultoria PJ? Quanto tempo leva o
procedimento da contratação de uma Consultoria PJ? Quais são os benefícios gerados no
processo de Produtos de Consultoria PJ? Qual consultoria apresenta melhor relação custo e
qualidade/benefício?
Esses aspectos são questões iniciais para direcionar a decisão da área que planeja a
contratação. Além do mais, é importante dimensionar o recurso orçamentário/financeiro
disponível para a ação.
Recomenda-se analisar os seguintes aspectos, conforme apontamento do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União1:

20
1

http://www.abc.gov.br/sigap/downloads/Perguntas_Respostas_CGU_Contratacao_Consultorias.pdf



Complexidade, abrangência e escopo, refletidos no esforço (Homem-hora) necessário.
Nesse caso, além de verificar se é possível encontrar a competência para a realização do
trabalho em uma só pessoa (PF) ou em mais de uma pessoa (PJ), o gestor deve observar
também qual o prazo necessário para a consecução dos trabalhos. Na análise do prazo,
deve ser verificado se o esforço (Hh) a ser utilizado, permite que apenas uma pessoa
possa executar o serviço com a qualidade necessária ou se a melhor opção é contratar
uma empresa que possa disponibilizar sua equipe de consultores para realizar o
trabalho. É importante ainda identificar se a complexidade, abordagem e esforço pedem
uma competência multidisciplinar e/ou diversificada, próprias de uma intervenção por
uma equipe, com profissionais especialistas em mais de uma área temática ou com
perfis diferentes, resultando como melhor opção nesse caso a contratação de PJ.



Necessidade de mais de um produto e a relação de dependência entre esses produtos.
Nessa situação, o objetivo é chamar a atenção quanto à importância de utilizar o
conhecimento desenvolvido na elaboração de um produto para a confecção de um
produto seguinte, exigindo que as mesmas pessoas estejam envolvidas em mais de um
produto. Nesse caso é preciso avaliar os riscos de “depender” de um consultor individual
para a entrega de produtos que se constituem em insumos de produtos seguintes. O
produto final pode acabar não concatenado caso sejam feitas várias entregas de PF por
pessoas diferentes.

A Comissão Técnica (CT), instituída para elaborar o Termo de Referência (TR) e acompanhar
o processo licitatório da contratação da Consultoria PJ, deve ter em mente quais são os
resultados desejados, de modo a elencar detalhadamente as atividades necessárias para
chegar aquele resultado traçado e elaborar uma boa Memória de Cálculo (MDC).
A MDC é um documento que contém de forma detalhada os encargos e insumos que
fundamentam os valores constantes da elaboração da estimativa da contratação.

3.1.3 COMO FUNCIONA O FLUXO DE CONTRATAÇÃO DE UMA
CONSULTORIA DE PESSOA JURÍDICA?
A prática de contratação de Consultoria PJ conduzida pela DCT orienta-se pela seleção de
proposta mais vantajosa para a Administração, e apresenta dois momentos: a fase interna ou
preparatória e a fase externa ou executória.
Durante a fase interna ou preparatória ocorre a verificação dos procedimentos prévios à
licitação tais como definição do objeto da contratação, designação da Comissão Técnica e
elaboração dos documentos base (Termo de Referência, Memória de Cálculo, solicitação de
edital/convite, entre outros).
A fase externa ou executória é dividida em duas etapas:
a) Licitação ou procedimento licitatório, em que ocorre a publicação do ato
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convocatório, participação das licitantes, envio de propostas, avaliação e julgamento
das propostas, homologação e adjudicação da proposta vencedora;
b) Execução Contratual, quando ocorre celebração do contrato, entrega dos produtos,
análise e ateste de produtos, pagamentos e cumprimento das demais exigências
previstas para a realização da execução contratual.

3.1.4
O QUE É FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO? QUAIS SÃO OS
MARCOS? COMO ELABORO O TERMO DE REFERÊNCIA?
Durante a fase interna da licitação (preparatória) são preparados todos os atos
administrativos para a seleção da empresa de consultoria capaz de atender aos objetivos
estabelecidos pela área demandante do Ministério.
Basicamente esta fase contempla a instituição da CT, a elaboração do TR e MC, a análise
documental pela DCT e pelo OI cooperante, as verificações de enquadramento e orçamento
da ação conforme plano operacional ou planejamento de contratações, as aprovações das
áreas competentes no Ministério, a publicação dos atos, entre outras.
A DCT disponibiliza manuais e roteiros dos procedimentos de contratação de serviços
técnicos de consultoria de PJ com base nos fluxos das ações e atores envolvidos, acessíveis
por meio do portal eletrônico do Ministério.
PROCEDIMENTO 1 - DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA
Inicialmente a área demandante deverá designar uma CT constituída, no mínimo, por 3 (três)
servidores titulares e 3 (três) servidores suplentes que ficarão responsáveis pela condução
dos procedimentos de contratação: definição do objetivo da contratação conforme
documentos de Projeto aprovados, elaboração do Termo de Referência e Memória de
Cálculo.
A CT realizará o acompanhamento do processo licitatório, como análise das propostas
técnicas e financeiras, interlocução com a empresa de consultoria nos aspectos da prestação
dos serviços (planejamento, organização, recursos materiais e humanos) de modo a prestar
informações e esclarecimentos necessários à execução do objeto.
Além disso, deverá atentar para a aprovação dos produtos entregues para que o custo,
prazos e qualidade das atividades de execução ocorram conforme previsto no contrato e
anexos, acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais pela empresa,
informação acerca do andamento da prestação dos serviços.
A designação da CT deverá ser publicada por ato oficial da autoridade competente em
Boletim Interno.
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A documentação deverá ser utilizada para abertura do processo administrativo pelo qual
serão efetuados o procedimento licitatório e a contratação da consultoria. Neste documento
deverá constar o objetivo da contratação e o apontamento do gestor e fiscal do contrato.
PROCEDIMENTO 2 - ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO
A CT solicitará expressamente a abertura do processo licitatório para a contratação da
consultoria, a partir de perfil no Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Deverá ser solicitado
aos gestores do SEI a criação de nova unidade na Secretaria Demandante identificada como
CT [nº da Comissão Técnica] – [Área/Secretaria][Ano].
A Portaria de designação da CT deverá ser incluída no SEI, para abertura do processo
juntamente com a requisição para início do processo de contratação. No momento de
criação do Processo no SEI, é necessário classificar o processo em função do OI ao qual a
contratação estará vinculada.
É possível optar pelas seguintes classificações: Licitação: DCT – Contratação de PJ via PNUD,
Licitação: DCT – Contratação de PJ via IICA, Licitação: DCT – Contratação de PJ via FAO e
Licitação: DCT – Contratação de PJ via UNESCO. A partir do manual e roteiro Prático dos
Procedimentos da Licitação disponível no site do Ministério é possível visualizar o esquema
de montagem da árvore de documentos do processo SEI.
PROCEDIMENTO 3 - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO BASE
Na CTI, os serviços técnicos de consultoria de PJ para entrega de produtos são realizados
mediante a elaboração de TR.
Nesse documento serão incluídas informações como a especificação do objeto da
contratação de forma precisa, clara e sucinta, além da estimativa de custo da contratação. É
importante ressaltar que a estimativa de custo deve ser elaborada com base em pesquisa de
mercado no momento de inclusão da ação no planejamento do projeto e construção da
matriz lógica.
É possível atualizar a pesquisa de mercado para correção de discrepâncias e aproximação da
estimativa aos valores praticados na atualidade A CT deverá incluir no processo as
Declarações de Imparcialidade e Confidencialidade de cada membro.
A etapa de avaliação é estritamente confidencial, assim como as informações referentes à
avaliação de propostas e à recomendação de adjudicação. Desde a abertura das propostas
até a adjudicação do contrato, nenhuma informação deve ser fornecida às empresas da listacurta ou a qualquer outra pessoa que não esteja oficialmente encarregada da seleção e
contratação das consultorias.
A confidencialidade deve ser respeitada sob quaisquer circunstâncias, sob pena, além
das advindas das responsabilidades administrativa, civil e penal do servidor.
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Após o trâmite iniciado pela CT na área demandante, o processo poderá ser
encaminhado à DCT para que seja analisado. A DCT criará o elo entre CT e OI para a
gestão dos PCTI e, consequentemente, das contratações vinculadas.
De posse do processo, a DCT irá analisar quanto: a) ao enquadramento no contexto
lógico de Projeto, na área de Planejamento; b) à disponibilidade de orçamento, na área
de gestão orçamentária e financeira; e, c) à forma, regras e padronização, na área de
execução de contratos.
A área de Planejamento verificará o enquadramento da ação especificada no Termo de
Referência para validação, registro e controle com base na estrutura e matriz lógica, e
plano operacional de cada Projeto.
O TR e Memória de Cálculo serão analisados pela área orçamentária para verificação e
indicação da disponibilidade de recursos que façam face a despesa. Se necessário, a área
solicitará adequação orçamentária ou financeira, em conformidade com a Lei
Orçamentária Anual (LOA) e com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Finalmente a área de Execução, por intermédio da Coordenação de Contratação de
Pessoa Jurídica, irá analisar a forma, regras e padronização dos documentos. Serão
solicitados ajustes caso necessários, para atendimento de regras e padronização dos OI.
Atenção: os documentos base não devem ser assinados ao tramitar para DCT, de modo
que possam ser alterados e ajustados pela CT após considerações emitidas pela
Diretoria. Portanto, o TR deverá constar em Bloco de Reunião disponibilizado para as
seguintes áreas: DCT, Coordenação-Geral de Planejamento (DCT/CGP), CoordenaçãoGeral de Gestão Orçamentária e Financeira (DCT/CGGOF), Coordenção-Geral de
Execução (DCT/CGE), Coordenação de Contratação de Pessoa Jurídica (DCT/CGE/CCPJ).
Todas as análises e tramitações entre essas áreas deverão ser realizadas mediante
Despacho, conforme 3ª edição do Manual de Redação da Presidência da República.
Após os ajustes realizados pela CT e reanálise da DCT, os documentos serão enviados ao
OI para apreciação e considerações. Não havendo entraves para continuidade do
processo, será solicitada autorização do(a) Ordenador(a) de Despesa (OD) para
realização do procedimento licitatório.
PROCEDIMENTO 4 - ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
A DCT notificará a CT para que a autoridade competente da área demandante 2 solicite
via despacho ao(à) OD autorização para iniciar a licitação. Após a análise e autorização
do(a) OD, a DCT irá notificar o OI para a realização do Ato Convocatório (Edital), isto é, a
lei interna da licitação.
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A Área demandante pode envolver os fluxos internos entre Secretaria Demandante e Secretaria Especial.

Esse documento irá fixar as condições necessárias para que os licitantes participem do
processo de contratação e as exigências contidas nele devem ser cumpridas
integralmente.
Atenção: o Edital disciplina os prazos, instrução quanto aos recursos e impugnações,
detalhes do objeto e procedimentos, recebimento das propostas, dentre outras,
corroborando com o TR e demais documentos da licitação.

3.1.5
EM QUAL MOMENTO OCORRE A LICITAÇÃO? COMO É ESCOLHIDA
A EMPRESA QUE IRÁ PRESTAR O SERVIÇO DE CONSULTORIA? QUAIS SÃO
OS MARCOS DA FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO?
Os processos de contratação de consultoria no âmbito da Cooperação Técnica
Internacional conduzidos pela DCT são iniciados após a autorização do(a) OD.
Nesta segunda fase (executória) os principais procedimentos consistem em realizar a
licitação com fundamento na preparação da fase interna, e finalmente, na execução
contratual.
Os procedimentos dizem respeito em síntese à: solicitação de publicação do anúncio de
Edital, recebimento e sessões de abertura de propostas, análise e julgamento de
propostas, indicação da proposta mais vantajosa, homologação e adjudicação da
vencedora para contratação, execução contratual.
Nesta sessão será possível verificar mais detalhes relacionados a cada procedimento. No
Roteiro Prático dos Procedimentos da Licitação, é possível conhecer algumas
orientações da DCT com relação à organização dessas fases no SEI.
PROCEDIMENTO 5 - PUBLICAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO, PRAZOS E
AUDIÊNCIA PRÉVIA
Após aprovação para iniciar contratação pelo(a) OD, a CCPJ realizará uma Requisição de
Compra para início da licitação junto ao OI. Ficarão disponíveis as cópias do
Comprovante de Solicitação de abertura de licitação, a autorização de publicação do
Edital junto à Coordenação Geral de Execução (CGE) e de tradução do Edital quando for
o caso, bem como do extrato de Aviso de Licitação.
A CCPJ também informará quanto ao prazo de recebimento de propostas e de audiência
prévia, conforme orientação do OI. O Edital será aprovado e publicado nos sítios
eletrônicos do MC e do OI.
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A CCPJ deverá enviar ao OI lista curta elaborada pela área demandante de possíveis
interessados a participar do processo licitatório.
Será realizada audiência prévia, conforme divulgado pelo Edital, para
questionamentos, esclarecimentos e dúvidas, e haverá registro em ata assinada por
todos os participantes e disponibilizada no SEI pela DCT.
PROCEDIMENTO 6 - RECEBIMENTO, EXAME E JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Após publicação do aviso do edital, o licitante deverá apresentar à CCPJ/CGE/DCT a
documentação de habilitação, proposta técnica e/ou de preço, em envelopes
separados, fechados e rubricados no fecho conforme dia, horário e local estipulados.
Decorrido o prazo para recebimento será realizada sessão de abertura de propostas
técnicas e envio à Comissão Técnica para análise. A CT irá emitir NT com análise das
propostas técnicas (incluir planilhas de análise no SEI), as quais serão enviadas pela
CCPJ ao OI para conhecimento e considerações.
Após aprovação será marcada sessão para abertura das propostas comerciais, que
serão enviadas à CT para avaliação. Os procedimentos de análise serão divulgados via
Nota Técnica da CT à CCPJ, considerando os critérios técnicos e comerciais, bem como
a informação do 1º colocado.
A CCPJ solicitará novo Despacho de Saldo à CGGOF contendo atualização dos recursos
para contratação, e deverá elaborar NT enunciando descritivo de todos os
procedimentos licitatórios, e informando a área demandante acerca da necessidade de
solicitar autorização da contratação. A referida NT deverá ser assinada pela CCPJ, CGE e
Diretoria DCT.
Finalmente a autoridade da área demandante solicitará, via despacho, a homologação
(ato que ratifica o procedimento licitatório e confere aos atos praticados aprovação
para que produzam efeitos jurídicos necessários) e adjudicação (ato pelo qual a
Administração atribui ao licitante vencedor o objeto da licitação) do processo licitatório
conforme autos do processo ao(à) OD.
Só a partir daí será finalizada a confidencialidade dos autos. Portanto, a CT não poderá
revelar informações que possam interferir no processo de contratação até o momento
da Adjudicação do licitante.
PROCEDIMENTO 7 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO3
Após autorização do(a) OD, a DCT encaminhará ofício ao OI para notificar sobre a homo
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Homologação e Adjudicação. Conceitos conforme Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU, 4ª Edição
revisada (2010).

logação do resultado do processo licitatório e solicitando a efetiva contratação.
O contrato será gerado e encaminhado à empresa para assinatura. No contrato serão
estabelecidas com clareza e precisão as cláusulas que definem direitos, obrigações e
responsabilidade da Administração e do contratado, de modo que as disposições
estejam em harmonia com os termos da proposta vencedora e ato convocatório da
licitação.

3.1.6
COMO FUNCIONA A EXECUÇÃO CONTRATUAL? E SE EU QUISER
CANCELAR A CONTRATAÇÃO? E SE NÃO ME ENTREGAREM O QUE FOI
CONTRATADO?
A execução contratual procede o ato licitatório, e consiste na etapa de apresentação
dos produtos da consultoria, isto é, o resultado das atividades desenvolvidas e
previstas no Edital e TR para obtenção dos serviços técnicos especializados relativos a
estudos técnicos, planejamentos, pareceres, perícias e avaliações em geral,
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal da consultoria.
As entregas de produtos deverão ser incluídas em processo SEI, bem como as suas
respectivas avaliações e Notas Técnicas de ateste de aprovação de produto pela CT, e a
autoridade competente deverá solicitar à DCT o pagamento dos produtos atestados.
Atenção: esse procedimento deverá ser realizado a cada nova entrega de produtos.
A CCPJ solicitará as Notas Fiscais dos produtos apresentados para realização dos
pagamentos, e o Gestor do Contrato deverá incluir Ateste para NF no SEI, enquanto a
CT deverá incluir o encaminhamento para pagamento do produto.
A CGGOF realizará a consulta acerca da regularidade fiscal e trabalhista da empresa a
cada pagamento solicitado, subsidiando o(a) OD para emissão de autorização de
pagamentos. Para finalizar a CCPJ incluirá no Sistema do OI uma solicitação de
pagamento (voucher) que retrata a execução contratual.
Outros procedimentos incluem a glosa de produto, rescisão contratual ou termo
aditivo, e serão realizados com base nos documentos modelo e/ou sistema que poderá
variar conforme o OI em questão. Os procedimentos de glosa, rescisão e aditamento
serão acionados através de expressa solicitação da área demandante (CT) à DCT.
Os serviços entregues pelo contratado devem atender às exigências contratuais sob
pena de glosa total ou parcial nos pagamentos. Isto significa que, caso existam
inconsistências ou não atendimento aos requisitos estabelecidos no contrato de
acordo com as especificações do Termo de Referência, a CT deverá devolver à empresa
para correções ou até mesmo rejeitar o serviço apresentado, acarretando dedução do
valor contratado.
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A CT deverá solicitar formalmente o que é chamado de Termo Aditivo ao contrato nos
casos em que os prazos de entrega dos serviços não sejam atendidos e necessitem de
prorrogação relacionada ao tempo insuficiente para execução ou vinculada à
alteração/flutuação de custos contratual.
A solicitação desse documento deve ser acompanhada de justificativa expressa da CT,
buscando resguardar o contratado e o interesse público, garantindo transparência dos
procedimentos relacionados à continuidade da contratação e dos serviços da
consultoria e a segurança da licitação.
Os casos específicos que poderão culminar em aditamento e as condições processuais
serão analisadas caso a caso com orientações da DCT.
Por fim, caso ocorra descumprimento parcial ou total do contrato a CT deverá solicitar
a rescisão ou cancelamento contratual. As consequências deste ato constarão previstas
no próprio contrato e poderão variar a depender do objeto contratado e das cláusulas
constantes na documentação da licitação, portanto, caberá à área demandante
motivar nos autos do processo eletrônico esta necessidade.
Entre as situações que podem levar a rescisão contratual figuram o descumprimento
ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
morosidade no cumprimento do objeto contratual (impossibilidade da conclusão da
prestação do serviço no prazo estipulado); atrasos ou paralisações injustificadas na
entrega de produtos; motivos de interesse público justificados e determinados pela
autoridade competente; ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impeça a
execução do contrato.

3.1.7

EXISTE ALGUM ROTEIRO PRÁTICO DOS PROCEDIMENTOS?

A DCT disponibiliza roteiro dos procedimentos de contratação de serviços técnicos de
consultoria de PJ com base nos fluxos das ações e atores envolvidos, estruturado no
SEI, disponibilizados no site do MC.

3.1.8
QUAL A ESTIMATIVA DE PRAZO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE
CONTRATAÇÃO?
A DCT disponibiliza, acompanhando o roteiro prático dos procedimentos de
contratação de serviços técnicos de consultoria de PJ, uma estimativa de prazos das
etapas de contratação, com base nos processos já realizados e ação dos atores
envolvidos:
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Ação Tarefa

Responsável Prazo
padrão
Designar Comissão Técnica - CT Área
0
demandante

Observações

1

Portaria emitida pelo(a)
Secretário(a) da área demandante,
publicada em Boletim Interno
Classificação do Processo:
"Licitação: DCT - Contratação de PJ
via (ORGANISMO X)"
Incluir o TR e anexos em Bloco de
Assinatura disponibilizando às
áreas da DCT: CGE, CGP, CGGOF,
CCPJ/CGE. Manter documento
editável - sem assinatura
Tramitar o Processo para GCGOF e
CGP/DCT

2

Criar Processo no SEI e incluir
Portaria que instituiu a CT

CT

1 dia útil

3

Criar documento padrão:
Termo de Referência e anexos
(Memória de Cálculo ou
pesquisa de mercado)

CT

6 dias
úteis

4

Incluir Despacho solicitando
Análise de Saldo e
Enquadramento
Emitir Despacho de Saldo

CT

1 dia útil

CGGOF/DCT

1 dia útil

7

Emitir Despacho de
Enquadramento da ação

CGP/DCT

1 dia útil

8

Incluir Despacho contendo
análise do TR e anexos; Solicitar
Declaração de Imparcialidade e
confidencialidade dos membros
da CT
Incluir declarações
de imparcialidade e
confidencialidade
Realizar ajustes no TR conforme
orientações da CCPJ
Verificar ajustes realizados
no TR e enviar para análise e
considerações do OI
Análise do TR pelo OI

CCPJ/CGE/
DCT

2 dias
úteis

Devolver à CT para ajustes e
providências

CT

3 dias
úteis

Tramitar para CCPJ/DCT

CT

2 dias
úteis
2 dias
úteis

Informar ajustes à CCPJ,
restituindo processo à DCT
Enviar ao OI

OI

10 dias
úteis

CCPJ/CGE/
DCT

3 dias
úteis

OI devolve documento à DCT
para autorização do início de
licitação. Caso haja
inadequação,
DCT retorna documento à CT
para
ajuste
Minutar Despacho, coletar
assinatura da Diretoria DCT
e enviar para análise do(a)
Ordenador(a) de Despesa

6

9

10
11

12

13

Incluir Despacho informando
procedimentos adotados e
recomendando a autorização
para licitação

CCPJ/CGE/
DCT

Analisa previsão e disponibilidade
orçamentária e financeira para a
ação
Analisa previsão de contratação
contida no PRODOC e Planilha de
Planejamento
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Ação

Tarefa

14

Incluir Despacho informando
procedimentos adotados e

15
16

Responsável Prazo
padrão

solicitando autorização para
iniciar licitação
Incluir Despacho autorizando
início de licitação
Incluir documentos para
Licitação

Secretaria
5 dias
Demandante/ úteis
Especial

OD
CCPJ/CGE/
DCT

5 dias
úteis
10 dias
úteis

17

Publicar Edital

OI

18

Incluir Despacho informando CT
sobre prazo de recebimento de
propostas e data da Audiência
prévia
Enviar sugestão de lista curta
ao OI

CCPJ/CGE/
DCT

CCPJ/CGE/
DCT

1 dia útil

20

Iniciar processo de seleção

OI

30 dias
úteis

21

Realizar audiência prévia

OI

22

Enviar ata da audiência prévia e
propostas técnicas
Proceder Análise Técnica das
Propostas
Incluir NT de qualificação
técnica das propostas
Informar OI sobre qualificação
das licitantes e solicitar abertura
de propostas financeiras
(quando necessário)
Realizar sessão de abertura das
propostas financeiras e envio de
ata à DCT
Incluir NT com análise das
propostas financeiras e licitante
vencedora

OI/JOF

10 dias
úteis
2 dias
úteis
10 dias
úteis
10 dias
úteis
1 dia útil

19

23
24
25

26

27

30

CT
CT
CCPJ/CGE/
DCT

5 dias
úteis
15 dias
corridos

OI

10 dias
úteis

CT

10 dias
úteis

Observações
Enviar processo ao OD

Requisição de Compras,
Comprovante de Solicitação de
abertura de licitação,
autorização
de publicação do Edital
(tradução
se necessário) e Extrato de Aviso
de
Licitação
Jornal tempo de publicação.
Solicitar publicação DOU CCPJ

Recebimento de propostas

Enviar para análise da CT
CT deve apresentar relatório
padrão de avaliação

Tramitar para CCPJ/CGE/DCT

Ação Tarefa

Responsável Prazo
padrão
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CGGOF/DCT

29
30
31

32

33

34
35

36
37
38
39
40
41

42

43
44
45
46

Incluir consulta de
documentação da licitante
Incluir Despacho solicitando
nova análise de saldo
Incluir Despacho de Saldo
atualizado
Incluir NT com instrução
processual e recomendando a
homologação e adjudicação da
licitante vencedora
Incluir Despacho solicitando
homologação e adjudicação do
processo
Incluir Despacho OD
autorizando homologação e
adjudicação do processo
Homologar e autorizar a
emissão do Empenho
Informar OI sobre autorização
da homologação e solicitar
contrato
Emitir Contrato

CCPJ/CGE/
DCT
CGGOF/DCT
CCPJ/CGE/
DCT

3 dias
úteis
1 dia útil

CCPJ/CGE/
DCT
OI

Publicar extrato do contrato no
DOU
Iniciar a execução do Contrato e
entregar produtos
Incluir NT de ateste de produtos

CCPJ/CGE/
DCT
empresa

Solicitar NF à empresa e incluir
NF no SEI
Inserir Declaração de
ateste de NF e Despacho
de encaminhamento do
pagamento do produto
Incluir documentação de
consulta da empresa a cada
novo produto e pagamento
Solicitar pagamento

CCPJ/CGE/
DCT
CT

CT

Tramitar para CGGOF/DCT

1 dia útil
5 dias
úteis

Secretaria
5 dias
Demandante/ úteis
Especial
OD
10 dias
úteis
SE

Observações

Tramitar para Secretaria
demandante subsidiando
comunicação junto ao(a)
OD
Tramitar para
Ordenador(a) de
Despesa
Restituir à DCT

3 dias
úteis
1 dia útil

10 dias
úteis
3 dias
úteis
a definir
5 dias
úteis
5 dias
úteis
5 dias
úteis

CGGOF/DCT

3 dias
úteis

CCPJ

1 dia
envia pedido ao organismo
útil
15 dias
úteis
2 dias envia à DCT
úteis
5 dias
úteis

Emitir despacho conjunto (DCT SE-DCT
e SE) autorizando pagamento
Emitir PO voucher de
OI
pagamento
Realizar pagamento/operações DCT
financeiras
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3.1.9

ONDE CONSIGO EXEMPLOS DE REFERÊNCIA?

Alguns processos dispõem de modelos de documentos que poderão ser usados como
referências na instrução de processos de licitação no SEI . Eles servem apenas como
referência na elaboração de outros. A DCT recomenda que caso a área ou CT tenham
dúvidas, antes da assinatura de qualquer documento, entrem em contato com a CCPJ.
Assim, será possível evitar o acúmulo de documentos criados e/ou cancelados no SEI e a
consequente “poluição” da árvore do processo.
Classificação
Processo Contratação via PNUD

Número SEI
71000.017371/2017-25

Portaria
Termo de Referência
Memória de Cálculo
Edital
Solicitação de autorização de licitação
Análise de TR
Nota Técnica sobre procedimentos do processo
Nota Técnica sobre procedimentos do processo
Solicitação de homologação/Adjudicação
Autorização de contratação
Minuta Gestor de Contrato
Despacho sobre Gestor de Contrato
Nota Técnica de avaliação de produtos
Ateste para Nota Fiscal
Solicita pagamento de produto
Solicitação de Termo Aditivo
Termo Aditivo

0009461; 0241825; 0087482; 0241825
0602410
0009539; 0087434; 0508883
0709114
0629377
0487733
1171890
1177164
1214673
1239939
1552626
1552644
1699989
1722120
1722441
1725225
2172736
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3.2 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA

3.2.1
QUAIS SÃO OS NORMATIVOS QUE ORIENTAM A CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS EM PROJETOS DE COOPERAÇÃO?
Indicamos abaixo os principais normativos que orientam os processos de contratação no
âmbito de PCTI operados pela DCT.
a) Portaria nº 135 de 17 de abril de 2014
A Portaria nº 135 de 17 de abril de 2014 publicada no Boletim de Pessoal e Serviços nº
15/2014, divulga os manuais de procedimentos relativos a contratações e à emissão de
diárias e passagens, no âmbito de PCTI:
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 4º do Anexo I ao
Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011, e tendo em vista o disposto no art. 6º do
Decreto nº 5.151, de 22 de julho e 2004, RESOLVE:
Art. 1º- Divulgar os manuais de procedimentos destinados à contratação de
consultores, pessoas física e jurídica, e à solicitação de passagens e diárias, no
âmbito de projetos de cooperação técnica internacional e de projetos financiados
com recursos de acordos de empréstimo.
Parágrafo único. Para realizar as contratações e para solicitar passagens e diárias,
as unidades deste Ministério devem seguir as orientações dos manuais de que trata
esta Portaria, os quais estarão disponíveis na intranet e deverão ser atualizados pela
Diretoria de Cooperação Técnica, sempre que for necessário.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
b) Portaria nº 390, de 30 de setembro de 2015
A Portaria nº 390, de 30 de setembro de 2015 instituiu o processo administrativo
eletrônico ou digital no Ministério com a utilização do SEI. O projeto-piloto de
implementação do SEI ocorreu em 28/10/2015 na DCT, tornado todos os processos
relacionados às atividades dos PCTI de tramitação exclusiva via SEI.
Procedimentos de criação de unidades no sistema, cadastramento de usuários, demandas
de capacitação para utilização do SEI, entre outros, devem ser remetidas para:
sei@cidadania.gov.br.
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c) Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da
Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos
complementares de cooperação técnica recebida de organismos internacionais e da
aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.
d) Portaria MRE nº 8 de 4 de janeiro de 2017
Dispõe sobre normas complementares aos procedimentos a serem observados pelos
órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta ou indireta, para fins de
celebração de Atos Complementares de cooperação técnica recebido, decorrentes de
Acordos Básicos firmados entre o Governo brasileiro e organismos internacionais, e da
aprovação e gestão de projetos vinculados aos referidos instrumentos.
e) Cartilha CGU: Contratação de Consultorias – Perguntas e Respostas relativas a
gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional
Consolida o conteúdo construído conjuntamente durante reuniões técnicas envolvendo
gestores e técnicos dos projetos, servidores da própria SFC, representantes da ABC e dos
OI, sobre o tema Contratação de Consultorias, e busca refletir a experiência,
conhecimento e percepção de todos os atores envolvidos com a questão da Cooperação
Técnica Internacional.
f) Relatórios de Auditorias – CGU: acessso público - https://auditoria.cgu.gov.br/
g) Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 1, de 15 de julho de 2010
Indica que os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em programa de pós-graduação
no país poderão receber complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde
que se dediquem a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua
formação acadêmica, científica e tecnológica.
h) Portaria 135 e 17 de abril de 2014 do MDS
Divulga os manuais de procedimentos relativos a contratações e à emissão de diárias e
passagens, no âmbito de PCTI.
a) Lei n° 12.813/13 de 16 de maio de 2013
Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder
Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego; e
revoga dispositivos da Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000, e das Medidas Provisórias nº
2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e nº 2.225-45, de 4 de setembro de 2001.
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3.2.2
COMO FUNCIONA A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR
PRODUTO?
O Decreto nº 5.151/2004, estabelece a contratação de serviços técnicos de consultoria de
pessoa física ou jurídica para a implementação de PCTI realizados exclusivamente na
modalidade produto:
Art. 4º O órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao organismo
internacional cooperante a contratação de serviços técnicos de consultoria de
pessoa física ou jurídica para a implementação dos projetos de cooperação técnica
internacional, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual estejam
vinculados.
§ 1º Os serviços de que trata o caput serão realizados exclusivamente na modalidade
produto.
[...]
§ 6º O órgão ou a entidade executora nacional somente proporá a contratação de
serviços técnicos de consultoria mediante comprovação prévia de que esses serviços
não podem ser desempenhados por seus próprios servidores.
§ 7º As atividades do profissional a ser contratado para serviços técnicos de
consultoria deverão estar exclusiva e obrigatoriamente vinculadas aos objetivos
constantes dos atos complementares de cooperação técnica internacional. [...]
§ 9º Os consultores desempenharão suas atividades de forma temporária e sem
subordinação jurídica.

3.2.3
QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA INICIAR A
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE PF?
A contratação de consultoria no âmbito de PCTI deve constar de programação aprovada
pela autoridade competente através do Planejamento ou Plano Anual aprovado vinculado
a cada OI cooperante, conforme seção “2.Planejamento”. A Planilha de Planejamento
Anual indica o objeto, valor e quantidade de contratações previstas.
A Secretaria demandante que elabora o Planejamento deve atentar para o limite máximo
de 8 (oito) consultorias/ano nível superior, conforme estabelecido na Anexo 1 - Tabela de
Remuneração de Consultores.
Após a verificação de conformidade do Plano Anual aprovado, o ponto focal vinculado à
secretaria demandante juntamente com a Comissão Técnica de Seleção (CTS) deve
prosseguir o passo a passo indicado nesta seção.
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3.2.4
COMO INICIAR A ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONSULTORIA?
PASSO 1 – INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE SELEÇÃO E ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
(SAPS)

A publicação de portaria que institui a CTS deve ser solicitada pela área técnica
demandante da contratação diretamente à Coordenação Geral de Recursos Humanos
do Ministério da Cidadania (CGRH/MC).
A Portaria é publicada em Boletim Interno e assinada pelo(a) Secretário(a).
A CTS pode ser formada porservidores efetivos, comissionados ou temporários. Não é
permitida a participação de funcionários terceirizados.

A área técnica institui CTS composta por pelo menos 4 (quatro) servidores, sendo 1 (um)
membro suplente, conforme Anexo 2 - Modelo de Portaria para Instituição de Comissão
Técnica de Seleção, a ser publicada no Boletim Interno do Ministério.
Após publicação de portaria a CTS reúne-se para discussão e elaboração do Formulário de
Solicitação de Abertura de Processo Seletivo (SAPS) e TR, cujo modelo consta do SEI,
incluindo orientações detalhadas de preenchimento conforme o OI cooperante.
PASSO 2 - ABERTURA DO PROCESSO NO SEI E ENVIO À DCT
A área técnica solicita à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Governança (SPOG) a
criação de uma unidade no SEI contendo apenas os membros da CTS.
A CTS ou o ponto focal indicado pela secretaria inicia o processo no SEI sob nível de acesso
restrito (Classificação no SEI - Tipo de processo: Consultoria Pessoa Física: DCT – Consultor
PF – Seleção), e inclui os documentos indicados abaixo:
1. Portaria de Instituição da CTS publicada, anexada como documento externo em
formato PDF. A portaria deve ser o primeiro documento a ser incluído no processo;
2. Termo de Compromisso preenchido diretamente no SEI, utilizando o modelo
existente no sistema, e assinado individualmente pelos membros da CTS. É
necessário constar no mínimo 3 (três) Termos de Compromisso assinados pelos
titulares da CTS;
3. TR devidamente preenchido diretamente no SEI;
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4. Planilha de Avaliação. A matriz da planilha de avaliação deve ser anexada ao SEI como
documento externo no formato ODS (planilha OpenDocument) ou como PDF. O
documento não é editável após a inclusão no SEI, por isso, caso haja necessidade de
ajustes da Planilha de Avaliação, novo documento deve ser inserido no SEI sem que o
anterior seja cancelado do sistema.
5. Formulário de SAPS também elaborado diretamente no SEI, utilizando o modelo
existente no sistema.
Importante:
Conforme recomendação contida no Relatório de Auditoria 201503523, a SAPS deve
conter declaração assinada pela secretaria demandante acerca da inexistência ou
indisponibilidade de servidor com perfil para o trabalho a ser desenvolvido pela
consultoria.
No caso de contratações relacionadas às áreas de Tecnologia da Informação (TI) e
Comunicação, após a elaboração do TR, a secretaria demandante deverá solicitar parecer
das respectivas áreas técnicas do Ministério (Subsecretaria de Tecnologia da Informação STI e Assessoria de Comunicação - ASCOM), sobre a contratação.
As áreas técnicas devem avaliar os serviços propostos no TR e informar quanto à
indisponibilidade ou inexistência de servidores que detenham habilidades para
desempenhar as atividades previstas no TR ou a possibilidade de atendimento por meio
dos contratos vigentes nas respectivas áreas, conforme Recomendação 01 da constatação
4.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas da SE (2012).
O parecer técnico da STI ou ASCOM deverá ser anexado ao processo juntamente com os
demais documentos listados no Passo 2.
Após a inserção dos documentos listados acima, a CTS cria o Bloco de Reunião acessível
para as unidades SE/DCT, SE/DCT/CGE/CCPF, SE/DCT-GAB, SE/ DCT/CGE, SE/DCT/CGP e
SE/DCT/CGGOF, além das unidades necessárias ao trâmite interno do processo na
Secretaria demandante, e segue tramitação para o ponto focal que avalia a completude
da documentação e tramita o processo exclusivamente para a Unidade SE/DCT-GAB.
PASSO 3 - ANÁLISE DOCUMENTAL DCT
A CGP recebe o processo e analisa a conformidade dos termos indicados no TR e SAPS
(ação, produto e atividade) frente àqueles contidos na Matriz Lógica do PRODOC e
Planejamento Anual aprovado, e emite Despacho de Enquadramento.
Ratificados os termos de contratação, a CGGOF verifica e certifica a disponibilidade
orçamentária e financeira para a contratação, emitindo Despacho de Saldo.
Após manifestação da CGP e CGGOF, a área de contratação de Pessoa Física analisa os do-
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cumentos apresentados quanto à conformidade entre TR, SAPS e planilhas de cálculo;
avalia completude dos documentos e assinaturas necessárias; analisa os critérios
obrigatórios e complementares vinculados ao perfil de consultoria informado; verifica o
cumprimento de valor total de contratação proposto conforme Tabela de Remuneração
de Consultores; analisa dimensionamento de valor/atividade/tempo que configura cada
produto; confere memória de cálculo.
Havendo incorreção ou incompletude documental, a SE/DCT/CGE/CCPF projeta as
observações no “bloco de reunião”, e solicita à CTS apreciação e ajuste via Despacho de
Ajuste de Conformidade.
O procedimento de análise versus ajuste da documentação contida no processo
prossegue até que esteja refletido o perfil de consultoria projetado pela CTS e adequados
aspectos formais estabelecidos nos modelos de TR/SAPS.
PASSO 4 - ANÁLISE DOCUMENTAL PELO ORGANISMOS INTERNACIONAL
COOPERANTE
Após finalização de análise DCT e realização de ajuste pela CTS, o TR é encaminhado ao OI
cooperante para apreciação.
PASSO 5 - FINALIZAÇÃO DE AJUSTES E ASSINATURA ELETRÔNICA
Após aprovação do TR pelo OI, SE/DCT/CGE/CCPF solicita à CTS a criação de bloco de
assinatura para o TR/SAPS contendo a unidade SE/DCT/CGE/CCPF.
O TR/SAPS assinado pelo membro da equipe da SE/DCT/CGE/CCPF responsável pela
análise documental, indica aprovação formal e impede ajustes ou alterações.
PASSO 6 - CONSULTA À COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS
Em atendimento ao § 6º do Art. 4º do Decreto nº 5.151/2004, após aprovação do TR pelo
OI, a SE/DCT/CGE/CCPF inclui no processo Ofício da Subsecretaria de Assuntos
Administrativos (SAA) que informa a respeito da indisponibilidade de servidor em seus
quadros do MC para atenderem às demandas de consultoria. A consulta é realizada pela
SAA a cada 120 (cento e vinte) dias.
PASSO 7 - ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À SECRETARIA DEMANDANTE
A partir da manifestação da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP), e caso
confirme a indisponibilidade e inexistência de servidores no MC para realizar as atividades
da consultoria, a SE/DCT/CGE/CCPF prepara despacho informando os ajustes realizados
no TR.
Logo após, sinaliza que o documento está em condições de receber aprovação,
enviando o processo para CGE para validação e coleta de assinatura da DCT (unidade DCTGAB/DCT).
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O Gabinete da DCT (DCT-GAB/SE) irá preparar despacho para assinatura do(a) Diretor(a)
de Cooperação Técnica e envio do processo à secretaria demandante com informações a
respeito da análise do TR, e instruções para assinatura dos documentos e tramitação do
processo.
PASSO 8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AO(À) ORDENADOR(A) DE DESPESAS
Após as assinaturas dos documentos, o(a) Secretário(a) da área demandante deverá
encaminhar despacho pelo SEI ao(à) Secretário(a) Especial, informando sua assinatura no
Formulário de Abertura de Processo Seletivo, ciência do TR e documentos anexos, e
solicita a ciência e o de acordo com a contratação.
Após a manifestação, o(a) Secretário(a) Especial encaminha o processo ao(à) OD para
autorização de contratação.
PASSO 9 - APROVAÇÃO PELO(A) DIRETOR(A) NACIONAL DE PROJETOS
O(a) OD analisa a contratação proposta e, se for o caso, aprova o início do processo
seletivo solicitando providências de publicação de Edital.
PASSO 10 - PUBLICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO EDITAL
A SE/DCT/CGE/CCPF enviará e-mail aos membros da CTS e ao ponto focal da Secretaria
demandante comunicando a data de publicação, conforme solicitado no Formulário de
Solicitação de Abertura de Processo Seletivo, o número do Edital e o prazo de
recebimento dos currículos, sendo que o prazo mínimo deve constar de 5 (cinco) dias
corridos para PNUD, UNESCO e FAO.
OI
UNESCO
IICA
FAO
PNUD

Forma de envio
Via email
Via sistema IICA
Via email
Não realiza apreciação prévia à contratação

Prazo de análise
5 dias úteis
5 dias úteis
15 dias úteis

A SE/DCT/CGE/CCPF elabora a minuta de Edital a ser publicada em jornal de grande
circulação, no Diário Oficial da União (DOU), no site do MC e no site do OI.
A solicitação de publicação da DCT ao OI deve ser feita com pelo menos 2 (dois) dias úteis
antes da data da publicação.
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Forma de envio dos currículos para seleções de projetos PNUD e UNESCO
Currículos devem estar no formato disponível para download no site do Ministério
da Cidadania (http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/internacional/
editais-pessoa-fisica), e-m PDF ou XPS, e o número do edital deverá ser indicado no
campo assunto do e-mail.
Endereço de e-mail do Projeto 914/BRZ/3048 - UNESCO:
sedct.914brz3048@cidadania.gov.br
Endereço de e-mail do Projeto BRA/12/006/BRA - PNUD:
sedpi.bra12006@cidadania.gov.br
Forma de envio dos currículos para os candidatos a seleção de projetos IICA
Os currículos deve ser anexado ao sistema do Organismo (http://www.iicabr.iica.org.
br/pessoa-fisica) conforme indicado em edital.
Forma de envio dos currículos para os candidatos a seleção de projetos FAO
Currículos devem ser
inseridos
em
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/ jobsearch.ftl conforme indicado em
edital.

Após a publicação do Edital, será solicitada aos membros da CTS a mudança do nível de
acesso do processo no SEI de restrito para público.
PASSO 11 - RECEBIMENTO DE CURRÍCULOS
A SE/DCT/CGE/CCPF acompanha o recebimento dos currículos por meio da caixa de
entrada do e-mail indicado no edital, ou no caso da FAO e do IICA, pelo Portal do OI.
Após certificação do atendimento ao prazo e ao formato estabelecido em edital, a
SE/DCT/CGE/CCPF anexa os currículos no SEI e envia o processo ao ponto focal, para que
seja encaminhado à CTS visando início de análise curricular. Os currículos dos candidatos
que não obedecerem às indicações constantes no edital serão desconsiderados.

Atenção:
O prosseguimento do processo de seleção requer a identificação de no mínimo 3
(três) currículos que atendam aos requisitos obrigatórios. Caso esta condição não seja
cumprida, o edital deverá ser republicado.
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Atenção:
Alterações permitidas no TR para republicação: estritamente requisitos obrigatórios,
com a finalidade de ampliar a concorrência.
Documentos necessários para solicitação de republicação:
• Relatório de Avaliação assinado pelos três membros da CTS: deve ser preenchido
conforme Modelo SEI até o item “e”. Ao final do documento, no item 6, o texto
padrão pode ser substituído pelo seguinte texto: “Tendo em vista que somente 1
(um) entre os candidatos à consultoria atendeu aos requisitos considerados
obrigatórios, solicita-se a republicação do Edital”.
• Despacho assinado pelo(a) Secretário(a) demandante solicitando a republicação
do Edital.

PASSO 12 - ANÁLISE DOS CURRÍCULOS (REQUISITOS OBRIGATÓRIOS) E
ELABORAÇÃO DA LISTA CURTA
A CTS realiza a primeira análise dos currículos quanto ao atendimento aos requisitos
obrigatórios por meio do preenchimento do item 3 (C, D e E) do Relatório de Avaliação. O
candidato deve atender todos os requisitos obrigatórios para que seu currículo seja
considerado válido.
Caso sejam identificados mais de 10 currículos válidos, deve-se elaborar a lista curta de 10
candidatos para a avaliação individual dos currículos em Planilha de Avaliação. A
elaboração da lista curta deve adotar o critério obrigatório de maior importância para a
CTS, indicado previamente no TR, como prioridade de análise em todos os currículos
válidos. A informação sobre a formação da lista curta deve constar no Relatório de
Avaliação, no item “f”.
PASSO 13 - PONTUAÇÃO DOS CURRÍCULOS (CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO)
A CTS deve proceder análise e pontuação dos currículos da lista curta por meio do
preenchimento da Planilha de Avaliação, de acordo com os critérios estabelecidos no TR e
na Planilha de Avaliação, não sendo permitida qualquer alteração dos critérios do TR
publicado.
A Planilha de Avaliação deve ser preenchida individualmente por cada membro da CTS.
Caso os avaliadores julguem necessário, poderão solicitar esclarecimentos ou
detalhamento adicional quanto às experiências e atividades que constam no currículo
encaminhado aos(às) candidatos(as) classificados(as), sempre por e-mail.
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Não poderão ser pontuadas experiências ou títulos acadêmicos não informados
previamente no currículo. Todos os e-mails trocados com candidatos(as) devem ser
anexados ao processo. Sugerimos que seja criado um e-mail institucional, por
coordenação ou departamento, para o encaminhamento de diligências.
As pontuações atribuídas aos(às) candidatos(as) de acordo com a relevância de suas
experiências profissionais e acadêmicas devem ser devidamente justificadas obedecendo
aos Critérios de Avaliação determinados na Planilha de Avaliação:


A avaliação deve levar em consideração a relevância da experiência e dos títulos
acadêmicos dos(as) candidatos(as) para o trabalho de consultoria a ser contratado.
Assim, todos os critérios acadêmicos e profissionais são pontuáveis, inclusive os
requisitos obrigatórios. Devendo ser obedecidos os graus de pontuação
estabelecidos previamente na Planilha de Avaliação enviada como “ruim,
satisfatório, muito bom e excelente”, com a devida justificativa técnica.



Os profissionais que atendam aos requisitos mínimos podem receber pontuações
diferentes de cada avaliador (a), desde que o(a) avaliador(a) atribua a melhor nota
ao(à) melhor candidato(a), considerando a relevância do currículo. Notas
sucessivamente e proporcionalmente inferiores são atribuídas aos(às) demais
candidatos(as). É importante observar que a melhor nota não significa pontuação
máxima, mas sim a maior nota entre os candidatos, a qual pode ou não atingir a
pontuação máxima disponível.



Não é possível que um(a) candidato(a) receba graus de pontuação (excelente,
muito bom, satisfatório ou ruim) diferente emitido pelos(as) avaliadores(as), uma
vez que as definições dos graus está pré-definida na planilha matriz. Após a
finalização das avaliações, os membros da CTS devem se reunir para verificar a
existência de discrepâncias nas pontuações.



Havendo pelo menos 3 (três) currículos com pontuações acima de 60 pontos (nota
de corte), a seleção é considerada válida. Caso contrário, a secretaria deve
devolver o processo com a solicitação e justificativa para republicação.

Atenção:
Para a solicitação de republicação, é necessário que o Relatório de Avaliação seja
preenchido e enviado pelo SEI com a devida justificativa e solicitação de
republicação.
No caso das republicações, a planilhas também devem ser enviadas para o e-mail da
Coordenação de Contratação de Pessoa Física (DCT/CCPF).
PASSO 14 - RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
A Comissão Técnica de Seleção preenche e assina o Relatório de Avaliação (parte 3 item g
e parte 4), e tramita o processo para o ponto focal. As planilhas de avaliação devem ser
enviadas ao ponto focal por e-mail.
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Após a análise dos documentos pelo ponto focal, o processo deve ser enviado ao(à)
Secretário(a) demandante para aprovação do processo seletivo, e encaminhamento à
unidade DCT-GAB/SE constando da solicitação de contratação do candidato(a)
selecionado(a).
As planilhas de avaliação devem ser enviadas por e-mail à Coordenação de Contratação de
Consultores (SE/DCT/CGE/CCPF).
PASSO 15 - VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROCESSO SELETIVO E
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Ao receber o processo, a SE/DCT/CGE/CCPF realiza verificação de conformidade do
processo seletivo e existência de eventual impedimento para a contratação do(a)
candidato(a):


Consulta ao SIAPE para verificação de existência de vínculo com a Administração
Pública ou com o Ministério da Cidadania nos 6 (seis) meses anteriores;



Consulta ao SIGAP para verificação do cumprimento do interstício entre
consultorias por PCTI.

A contratação de consultores deve observar o que disciplina a Portaria MRE nº 8, de
04.01.2017 com destaque para:
Art. 22, § 5º A autorização para nova contratação do mesmo consultor, mediante nova
seleção, nos termos do art. 5º do Decreto nº 5.151, de 2004, somente será concedida
após decorridos os seguintes prazos, contados a partir do encerramento do contrato
anterior:


noventa dias para contratação no mesmo projeto;



quarenta e cinco dias para contratação em projetos diferentes, executados pelo
mesmo órgão ou entidade executora;



trinta dias para contratação para projetos executados em diferentes órgãos ou
entidades executoras.

Atenção:
Restrições para contratação de servidores públicos, professores federais e bolsistas
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Conforme Decreto 5.151/2004, não pode ser contratado servidor ativo, ainda que
licenciado, da administração pública federal, do Distrito Federal, dos estados e
municípios, direta ou indireta, bem como de empregado de suas subsidiárias e
controladas. O(a) candidato(a) também não deve pertencer ao quadro funcional das
instituições de ensino superior qualificadas para atuar enquanto agências
implementadoras.
Durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2019) é permitida a
contratação de servidores públicos que se encontrem em licença sem remuneração
para tratar de interesse particular.
Ainda, durante a vigência da LDO 2019 é permitida a contratação de professor de
Universidades, inclusive os de dedicação exclusiva, para realização de pesquisas e
estudos de excelência, desde que: haja declaração do chefe imediato e do dirigente
máximo do órgão de origem de inexistência de incompatibilidade de horários e de
comprometimento das atividades atribuídas. Os projetos de pesquisas e estudos
devem ser aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade ao qual esteja
vinculado o professor.
No caso de projetos financiados com recursos externos, para a contratação de
professores, é necessária, ainda, a não objeção prévia do Banco financiador para
efetuar a contratação.
Em conformidade com o artigo 1º da Portaria conjunta CAPES/CNPq nº 1, de 15 de
julho de 2010, o bolsista de instituição federal (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES) pode exercer função de
consultoria em PCTI, desde que relacionada à sua área de atuação e de interesse para
sua formação acadêmica, científica e tecnológica, sendo necessária a autorização do
orientador, devidamente informada à coordenação do curso ou programa de pósgraduação em que estiver matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES.
Conforme a Lei nº 12.813/2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no
exercício de cargo ou emprego do Poder Público Executivo federal e impedimentos
posteriores ao exercício do cargo ou emprego, configura conflito de interesses após o
exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal (alínea c, inciso
II do artigo 6º):
(...) II – no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração,
destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado,
conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da
União:
(...) c)celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de
serviço, consultoria assessoramento ou ou atividades similares, vinculados, ainda que
indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; (...)
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A autorização da contratação pela CGU deverá dar-se nos termos da Portaria
Interministerial nº 333/2013 e da Portaria 351/2014 do MINISTÉRIO DA CIDADANIA.
Ainda, nos termos da Lei n° 12.813/13, o candidato deve informar no currículo a
informação sobre parentesco com servidor ou ex-servidor do Ministério do
Desenvolvimento Social. Caso haja parentesco, previamente à contratação, deverá
haver consulta à Comissão de Ética sobre possível risco de conflito de interesse.
É vedada a contratação de candidato que tenha participado, mesmo que
pontualmente, dos trabalhos de concepção, construção, autorização ou publicação
do edital em questão.

Atenção:
Nos projetos financiados pelo Tesouro, os candidatos que possuírem Diploma de
Curso Superior obtido em país estrangeiro deve obter a revalidação por universidade
pública brasileira, de acordo com o artigo 48 § 2º da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), e as Resoluções 01/2002 e 08/2007 do Conselho
Nacional de Educação – Câmara de Ensino Superior do Ministério da Educação
(MEC).
As cópias de diplomas de graduação e pós-graduação certificadas no Brasil devem
ser encaminhadas com o carimbo de reconhecimento do MEC, que habitualmente
encontra-se no verso do documento.
Caso não seja identificado impedimento conforme descrito acima, a SE/DCT/CGE/CCPF irá
solicitar o envio da documentação comprobatória indicada pela CTS ao(à) candidato(a),
que disporá do prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentação dos documentos.
Caso o candidato não cumpra o prazo de envio dos documentos comprobatórios, a
SE/DCT/CGE/CCPF irá comunicar à CTS da desclassificação automática do candidato por
descumprimento de prazo e da convocação do segundo colocado.
Além dos documentos curriculares comprobatórios, será solicitado ao(à) candidato(a) o
envio de:
 Ficha de dados cadastral completamente preenchida
 Declaração de inexistência de fatos impeditivos para contratação
Após o recebimento e conferência da documentação entregue pelo(a) candidato(a), a
SE/DCT/CGE/CCPF convocará reunião de negociação/alinhamento da contratação entre a
Comissão Técnica de Seleção e o(a) candidato(a) selecionado(a).
Documentação complementar solicitada nos processos de contratação FAO:
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Personal History Form: modelo disponibilizado via e-mail, deve ser preenchido
eletronicamente indicando datas de início e fim das experiências e valores
recebidos, impresso e assinado;
Formulário de Designação de Beneficiários: modelo é disponibilizado via e-mail
para preenchimento eletrônico, impressão e assinatura;
Declaração de que o(a) consultor(a) não possui familiares empregados pela FAO:
modelo é disponibilizado via e-mail para preenchimento eletrônico, impressão e
assinatura;
Formulário de Instruções de Pagamento: modelo é disponibilizado via e-mail para
preenchimento eletrônico, impressão e assinatura;
Atestado médico;
Certificado do Curso de Segurança Obrigatório da ONU, conforme link:
training.dss. un.org/courses/v21/login/dss_register.php (pode ser realizado o
nível básico);

Documentação complementar solicitada nos processos de contratação IICA: comprovação
de inscrição na Previdência Social, como autônomo(a), cópia do RG e Recibo Oficial
(modelo IICA).
PASSO 16 - REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
A reunião de negociação para contratação deve ocorrer apenas com o(a) primeiro(a)
colocado(a) da seleção e poderá ser desenvolvida em áudio ou videoconferência caso o(a)
consultor(a) não resida em Brasília.
É obrigatório que a reunião ocorra com a presença de pelo menos 3 (três) membros da
CTS e de um membro equipe da DCT, que orientará os procedimentos para interlocução e
tecerá ata da reunião a ser assinada por todos os presentes via SEI.
Sugere-se realização de reunião prévia entre os membros da CTS para acordar o que será
discutido junto ao(à) candidato(a): TR, plano de trabalho, prazo de entrega dos produtos,
a metodologia, insumos (viagens, material, método de coleta de dados e condições do
contrato, etc), possiblidade de inversão de produtos.
Importante: não pode haver alterações substanciais (objeto e conteúdo substantivo dos
produtos) dos termos propostos no TR.
Durante a reunião o valor da consultoria é confirmado ao(à) candidato(a). Caso haja
recusa para o valor ou termos de consultoria esclarecidos durante a reunião de
negociação, o(a) candidato(a) deverá assinar o termo de recusa e a ata.
A reunião de negociação será considerada fracassada, e serão desenvolvidos
procedimentos para chamada do(a) próximo(a) candidato(a) classificado(a).
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PASSO 17 - AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
Após a assinatura da ata, a SE/DCT/CGE/CCPF encaminhará processo SEI endereçado ao(à)
Diretor(a) de Cooperação Técnica contendo a síntese e o resultado da seleção e a
conformidade do processo seletivo. O resultado deverá ser apreciado pelo(a) Diretor(a)
Nacional de Projetos para conhecimento e anuência aos trâmites de contratação, bem
como para autorização do(a) OD.
OI
UNESCO
IICA
FAO
PNUD

Vigência
Até 12 meses
12 meses
Até 11 meses
12 meses

Aditamento
Permitido apenas um aditamento
Pode ser aditado por igual período
Permitido apenas um aditamento
Pode ser aditado por igual período

3.2.5
QUAIS SÃO OS PROCEDIMENTOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA?
PASSO 1 - PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO(A) CONSULTOR(A) NO
SISTEMA DO ORGANISMO INTERNACIONAL E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR
Projetos PNUD: o(a) consultor(a) deve preencher o PHF (histórico pessoal) no sistema do
PNUD. As informações que comprovam atendimento aos requisitos obrigatórios e
desejáveis devem ser devida e claramente preenchidas, conforme orientações abaixo:
1.
2.
3.
4.

Acessar http://www.undp.org.br/Extranet/novo/Login.aspx;
Clicar em ‘Consultores – (Consultants)’;
Efetuar pesquisa pelo Login, CPF ou Passaporte;
Entrar com a senha individual (a do PHF). Caso não lembre mais da senha, uma
nova pode ser obtida no próprio site respondendo às perguntas (caso a data de
nascimento não esteja correta, favor nos encaminhar mensagem contendo Nome,
CPF e data correta de nascimento);
5. Clicar em ‘ProjectContracts – PHF’; aparecerão os dados do PHF e na lateral direita
deste há um menu contendo link para de Declaração de Tempo de Serviço e o
Relatório de Pagamentos.
Projetos UNESCO: o(a) consultor(a) deve preencher o currículo no sistema da UNESCO. As
informações que comprovam atendimento aos requisitos obrigatórios devem ser devida e
claramente preenchidas, conforme orientações abaixo:
1. Acessar o endereço eletrônico: www.unesco.org.br
2. Clicar no link “FABS WEB”, no lado esquerdo da tela.
3. Uma caixa de diálogo pedirá o número do CPF e senha que é o código do Projeto:
914BRZ3002.
4. Quando acionado o comando “enter”, nova página abrirá para preenchimento de
currículo.
Obs.: Todos os campos deverão ser preenchidos, gravados e, ao final, o currículo
deverá ser validado.
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PASSO 2 - ELABORAÇÃO DE CONTRATO
Após a ciência e anuência do processo de seleção pelo(a) Secretário(a) Executivo(a) a
SE/DCT/CGE/CCPF insere as informações pertinentes no sistema do OI para cadastro e
aprovação. Os procedimentos de análise para elaboração da contratação variam
conforme OI:
PASSO 3 - PUBLICIDADE
A SE/DCT/CGE/CCPF elabora e providencia a publicação do extrato de contrato firmado no
Diário Oficial da União, em atendimento ao Decreto 5151/2004. O resultado do processo
seletivo é disponibilizado no site do MC.
PASSO 4 - SISTEMA DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO-ABC/MRE
Todas as informações relativas ao contrato de consultoria são registradas pela
SE/DCT/CGE/CCPF no Sistema de Informações Gerenciais de Acompanhamento de
Projetos da ABC (SIGAP).

3.2.6
QUAL O PASSO A PASSO PARA EXECUÇÃO DA CONSULTORIA E PROCESSO DE
PAGAMENTO?
PASSO 1 - ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS
Os produtos devem ser elaborados em estrita observância ao TR, sob orientação do(a)
Supervisor(a) de Contrato. Eventuais necessidades de alteração no escopo dos produtos
devem ser comunicadas imediatamente à DCT para que seja solicitada autorização do(a)
OD e OI cooperante.
Produtos de consultoria vinculados ao IICA devem ser apresentados conforme os modelos
de capa e folha de rosto sugeridos pelo IICA (os modelos serão disponibilizados pela DCT),
e observar o Manual para Apresentação de Relatórios Técnicos, Produtos
e
Consultoria, disponível em http://www.iica.org.br/IICAPROJ/documentos/ManualApresentacaoRelatorios.pdf.
PASSO 2 - APROVAÇÃO TÉCNICA
O(a) Supervisor(a) de Contrato é servidor(a) responsável pelo acompanhamento e
aprovação dos produtos apresentados pelo(a) consultor(a), bem como pelos
procedimentos de justificativa para inversão de produtos, adiamento de entrega,
aditamento de prazo do contrato, viagens são de decisão técnica do supervisor. Os
produtos elaborados pela consultoria devem ser enviados pelo(a) consultor(a) por e-mail
e em formato PDF ao(à) Supervisor(a) de Contrato para análise e aprovação.
Realizada apreciação e aprovado, o produto deve ser inserido em processo
correspondente, e deverá gerar e disponibilizar a Declaração de Autoria de Produto para a
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assinatura do(a) consultor(a).
No caso de produtos vinculados ao Projeto FAO, o(a) consultor(a) deve ser orientado(a) a
encaminhar à área técnica uma via física do produto com todas as páginas rubricadas.
Consultores(as) vinculados(as) ao Projeto IICA devem ser orientados(as) a encaminhar o
Recibo Oficial conforme modelo SEI, assinado.
O(a) Supervisor(a) de Contrato deve elaborar no processo de contratação do consultor a
Nota Técnica de Aprovação do Produto, conforme modelo disponível no SEI. É importante
constar na Nota Técnica do último produto a avaliação global da consultoria.
OBSERVAÇÃO: PRODUTOS APRESENTADOS POR CONSULTORES(AS) VINCULADOS
EM NÍVEL SUPERIOR DE CONSULTORIA DEVEM SER APROVADOS DIRETAMENTE
PELO SECRETÁRIO(A) DA PASTA.
O(a) Supervisor(a) de Contrato elabora e assina a NT de Aprovação do Produto,
encaminhando o processo para que o ponto focal da secretaria demandante verifique a
regularidade dos documentos enviados prosseguindo parecer “de acordo”. O(a)
Secretário(a) demandante encaminha o processo à DCT (DCT-GAB/SE) constando de
despacho que ratifica a aprovação e solicita expressamente o pagamento.
Nesta fase, consultores(as) vinculados(as) ao Projeto FAO em processo de apresentação
do primeiro produto devem anexar também o Plano de Trabalho da Consultoria.
PASSO 3 - CONFORMAÇÃO COM O CONTRATO
O(a) Coordenador(a) Nacional de Projeto ou Diretor(a) de Cooperação Técnica verificará a
conformação do produto versus contrato firmado, e emitirá despacho para Diretor(a)
Nacional de Projetos/Secretário(a) Executivo(a) informando que o produto está de acordo
com o TR.
IMPORTANTE: Propriedade e Divulgação dos Produtos
PNUD, FAO e IICA
Os produtos elaborados pelos (as) consultores (as) vinculados a estes OI são de
propriedade do OI, contraparte contratante. Se houver intenção de divulgação do
material por meio eletrônico ou impresso que tenha decorrido de atividade realizada
por meio do projeto, é necessário comunicar a DCT para que seja solicitada
autorização prévia do OI.
AUNESCO
logomarca do OI e/ou Banco Financiador deve constar de qualquer divulgação de
material decorrente de atividade do projeto, seja produto oriundo de Consultoria
Os produtos
pelos(as)
consultores(as)
a Projetos UNESCO
Pessoa
Física, elaborados
Pessoa Jurídica
ou apoio
a realização vinculados(as)
de evento.
são de propriedade do MC. Se houver intenção de divulgação do material por meio
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eletrônico ou impresso que tenha decorrido de atividade realizada pelo Projeto,
deve-se solicitar a autorização ao(à) Supervisor(a) de Contrato.
É importante constar a participação da UNESCO no material considerando
elaboração em contexto de Cooperação com o OI. Sugerimos, então, que seja
incluído apenas o “disclaimer” de publicações em cooperação em cada um dos
produtos a serem utilizados, da seguinte forma:
“Esta publicação tem a cooperação da UNESCO no âmbito do Projeto xxx, o qual
tem o objetivo de xxx”.
O(s) autor(es) é (são) responsável(is) pela escolha e apresentação dos fatos contidos
neste livro, bem como pelas opiniões nele expressas, que não são necessariamente
as da UNESCO, nem comprometem a Organização.
As indicações de nomes e a apresentação do material ao longo deste livro não
implicam a manifestação de qualquer opinião por parte da UNESCO a respeito da
condição jurídica de qualquer país, território, cidade, região ou de suas autoridades,
tampouco a delimitação de suas fronteiras ou limites.
A logomarca do OI e/ou Banco Financiador deve constar de qualquer divulgação de
material decorrente de atividade do projeto, seja produto oriundo de Consultoria
Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou apoio a realização de evento.

ATENÇÃO: o pagamento do último produto apresentado pelo(a) consultor(a) está
condicionado à negativa de pendências de prestações de contas de passagens e
diárias.
PASSO 4 - PROCESSO DE PAGAMENTO
Após autorização do(a) Diretor(a) Nacional de Projeto SE/DCT/CGE/CCPF providencia o
pagamento da parcela vinculada de acordo com os procedimentos e os prazos
estabelecidos pelo OI cooperante.
Prazos:
 UNESCO: Até 5 (cinco) dias úteis.
 PNUD: Até 3 (três) dias úteis.
 IICA: Até 10 (dez) dias úteis.
Os pagamentos de produtos vinculados ao Projeto FAO são realizados em uma única data
do mês, estabelecida pela FAO.
Os prazos de recebimento de produtos para pagamento pela DCT serão encaminhados no
início de cada ano ao ponto focal da secretaria.
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3.2.7

É POSSÍVEL ADITAR CONTRATO DE CONSULTORIA?

Solicitações de aditamento de prazo devem ser encaminhadas com antecedência mínima
de 10 dias antes da finalização da vigência contratual.
O(a) Supervisor(a) do Contrato deve inserir NT vinculada ao processo de pagamento de
produtos do(a) consultor(a) em questão, contendo justificativa para o aditamento e as
novas datas propostas para seguimento de consultoria (entrega dos produtos
remanescentes e finalização do contrato).
O processo deve ser encaminhado ao ponto focal da secretaria demandante para que seja
elaborado despacho solicitando o aditivo ao contrato conforme a NT elaborada.
Após a assinatura do despacho, pelo(a) Secretário(a) demandante o processo deve ser
encaminhado à unidade SE/DCT/CGE/CCPF.
OBSERVAÇÃO 1: OS ADITAMENTOS SÃO APENAS DE PRAZO, NUNCA DE VALOR.
OBSERVAÇÃO 2: APÓS O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, NÃO É POSSÍVEL
REALIZAR ADITAMENTO.
3.2.8
QUAIS SÃO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA RESCISÃO DE CONTRATO
DE CONSULTORIA?
Solicitações de rescisão contratual devem ser encaminhadas por meio de despacho
emitido pelo(a) Secretário(a) da área demandante, juntamente com NT tecida pelo(a)
Supervisor(a) do Contrato contendo justificativa para a rescisão.
A NT deverá informar se a rescisão foi solicitada pelo(a) consultor(a) ou pela área técnica,
devendo ser acompanhada de registro de solicitação ou anuência do(a) consultor(a).
Em caso de remanescência de produtos, a NT deverá indicar quanto ao interesse da
secretaria em prosseguir com a execução das atividades não executadas pelo(a)
consultor(a) por meio da convocação do próximo colocado da lista de candidatos(as)
aprovados(as) no processo seletivo.

OBSERVAÇÃO 1: NÃO É POSSÍVEL REALIZAR RESCISÃO DE CONTRATO COM DATA
RETROATIVA
OBSERVAÇÃO 2: NENHUM PRODUTO SERÁ ACEITO E PAGO APÓS A RESCISÃO DO
CONTRATO
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Cancelamentos
Termos de Referência e Editais: é necessário que o ponto focal encaminhe a solicitação de
cancelamento, contendo justificativa emitida pela CTS.
Contrato: ocorre quando nenhuma das partes procedeu assinatura contratual. Pode ser
solicitado por meio de despacho emitido pelo(a) Secretário(a) demandante, juntamente
com NT solicitando e justificando o cancelamento. Deve conter ciência do(a) consultor(a)
selecionado(a).
Produto(s): Deve ser solicitado por meio de NT emitida pelo(a) Supervisor(a) de Contrato,
assinada eletronicamente pelo(a) Secretário(a) demandante, solicitando e justificando o
cancelamento de produto(s). Deve conter documento (e-mail ou declaração) com a
concordância do(a) consultor(a).
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3.3 PASSAGENS E DIÁRIAS (P&D)
3.3.1
QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DE PASSAGENS E
DIÁRIAS ATRAVÉS DE PCTI?
A Coordenação de Passagens e Diárias (CPD) é responsável pela emissão de passagens e
diárias para consultores e colaboradores eventuais em atividade no âmbito dos PCTI sob
gestão da DCT.


Consultores: profissionais contratados mediante edital de seleção de consultoria
para subsidiar desenho de políticas públicas através da elaboração de estudos,
relatórios, avaliações.



Colaboradores eventuais: “é aquele profissional dotado de capacidade técnica
específica, que recebe a incumbência da execução de determinada atividade sob a
permanente fiscalização do delegante, sem qualquer caráter empregatício,
podendo realizar viagens dentro do território nacional, quando em serviço e
devidamente justificadas, à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos,
não cabendo todavia, ao mesmo usufruir o direito de viagens para fora do país,
pagamento de passagens e diárias, exceto se for acompanhando Ministro de
Estado em missão ao exterior” (CGU, 2012).

A emissão de diárias e passagens é realizada para consultores a título de insumo para
realização das atividades e elaboração dos produtos vinculados à consultoria, desde que
estejam previstas no Termo de Referência de contratação do(a) consultor(a).
A emissão de diárias e passagens para colaboradores eventuais vinculados ao PCTI deve
estar relacionada exclusivamente aos resultados e produtos previstos no Documento do
Projeto.
ATENÇÃO:
O pagamento de passagens e diárias a colaboradores eventuais, participantes de
seminários, eventos e reuniões realizadas através de PCTI está vinculado a projetos que
operem com fonte de recurso de origem externa.


Fonte de Recurso Interno - recurso oriundo do tesouro nacional.



Fonte de Recurso Externo - recurso oriundo de acordos de empréstimo (BIRD, BID,
outros agentes financiadores).
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3.3.2
O PLANO DE VIAGEM E RELATÓRIO DE VIAGEM SÃO DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS?


O Plano de Viagem (PV) é o documento que reúne todas as informações
necessárias para emissão de diárias e passagens, devendo constar do objetivo da
missão, atividades previstas e contribuição esperada para o alcance do resultado
do Projeto ou elaboração do produto vinculado.



O Relatório de Viagem (RV) retrata as atividades realizadas e suas contribuições
para o resultado do Projeto ou produto vinculado, devendo ser preenchido pelo
consultor(a) ou colaborador(a) quando da finalização da missão.

É importante lembrar que a emissão de passagens e diárias a servidores públicos federais
por meio dos PCTI deve ser custeada diretamente pela Administração Pública, em
conformidade com o Decreto nº 6.907/2009, Decisão TCU nº 818/2000 , Manual de
Diárias e passagens – Perguntas e respostas da CGU e Manual CGU – Viagens no âmbito
de Projetos de Cooperação Volume II.

3.3.3
COMO INICIAR PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E
DIÁRIAS?
O trâmite inicia a partir de abertura de processo SEI pelo supervisor(a) do contrato de
consultoria com preenchimento do PV detalhado (objetivo da viagem, resultado
esperado, observações/justificativas, campos de identificação, etc), assinatura eletrônica
e encaminhamento ao(à) Secretário(a) da pasta.
ATENÇÃO:


Importante observar que não serão emitidas passagens e diárias para localidades
apontadas no TR como “local de trabalho” ou “local de residência” do(a)
consultor(a).



Deslocamento terrestre ou fluvial que vincule despesa com ônibus intermunicipal
e/ou interestadual deve ser informado no campo “Observações” do PV, de modo a
viabilizar o reembolso mediante apresentação do Relatório de Viagem e
comprovante de despesa.



Auxílio Embarque/Desembarque corresponde ao deslocamento realizado pelo(a)
consultor(a) no trajeto casa - aeroporto – casa, compreendido no âmbito da região
metropolitana. É estabelecido em U$ 38.00 (trinta e oito dólares americanos) para
PCTI vinculado à UNESCO, e R$95,00 (noventa e cinco reais) para PCTI vinculado
aos demais Organismos Internacionais, e pago juntamente com a diária em reais.
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Reembolso de deslocamento durante a missão corresponde ao valor pago a título
de ressarcimento quando há necessidade de deslocamento (terrestre ou fluvial)
para cidades que não possuem aeroporto. É necessário que o deslocamento seja
realizado com empresa credenciada para percurso interestadual ou intermunicipal.
Solicitações de reembolso para gastos realizados com táxi ou aplicativos não serão
reembolsados.

3.3.4

QUEM PODE AUTORIZAR A EMISSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS?

Os PV deverão ser encaminhados pelo(a) Secretário(a) solicitante por meio de Despacho
SEI:
a) endereçado ao Gabinete da DCT se solicitado com antecedência mínima de 10 dias
úteis da programação de viagem;
b) endereçado ao(à) OD se solicitado com prazo inferior a 10 dias úteis da
programação da viagem.

3.3.5
PORQUE É IMPORTANTE SOLICITAR PASSAGENS E DIÁRIAS COM
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 10 DIAS ÚTEIS?
O prazo requerido de 10 dias úteis para trâmite de emissão de passagens e diárias
justifica-se para garantia de pagamento das diárias pelo OI antes da data de realização do
deslocamento. Recomendamos que a secretaria responsável alerte o(a) consultor(a) e/
ou colaborador(a) eventual quanto à possibilidade de não recebimento de diária antes do
deslocamento caso a solicitação de emissão não tenha sido realizada conforme prazo
estabelecido.
A emissão de passagens está condicionada à disponibilidade financeira no âmbito do PCTI
e menor custo de deslocamento, ficando vedada emissão de bilhete em tarifa cheia ou
caso haja pendências de missões anteriores do consultor(a) ou colaborado(a) em questão.
Alterações relativas a data, horário e trecho de deslocamento figuram sob
responsabilidade exclusiva do(a) consultor(a) ou colaborador(a) eventual, bem como os
custos derivados de tais alterações.
ATENÇÃO: A solicitação para emissão de passagens e diárias vinculada a EVENTOS
deve observar prazo diferenciado para envio dos PV à CDP/DCT, tendo em vista
o volume de emissões praticado nesta ocasião:
a) prazo mínimo de envio de 10 (dez) dias úteis para solicitação de autorização de até
50 passagens e diárias;
b) prazo mínimo de envio de 20 (vinte) dias úteis para solicitação de autorização
acima de 50 passagens e diárias.
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3.3.6
QUAL É O VALOR DE DIÁRIA PAGO A CONSULTORIAS E
COLABORADORES EVENTUAIS?
A dinâmica interna DCT para emissão de passagens e diárias requer validações relativas à
pertinência da solicitação, à disponibilidade de saldo e cotação de custos, atendendo ao
fluxo:


CGP: analisa conformidade da viagem com o objeto da consultoria contida no PCTI
e Planilha de Planejamento através de Despacho de Enquadramento;



CGGOF: analisa previsão e disponibilidade orçamentária e financeira para a ação;



Gabinete da Diretoria de Cooperação Técnica (GAB-DCT): autoriza a emissão;



CDP: verifica registro do consultor(a)/colaborador(a) eventual para possíveis
pendências relativas à prestação de contas. Caso haja pendência a emissão
mantém-se bloqueada até que a situação seja regularizada pela secretaria
responsável pela solicitação. Prossegue a cotação de valores de passagens
(conforme horários constantes no plano de viagem), emissão de bilhetes, e envio
destes ao consultor e ao responsável técnico informado no PV.

É importante observar que há também a previsão de pagamento de 50% de diárias da
localidade visitada, quando o deslocamento não implicar em pernoite, conforme previsto
no Art. 2º do Decreto nº 6.907/2009. Não será pago diárias em casos que implicarem a
participação de consultor(a) ou colaborador(a) eventual em evento, que forneça
hospedagem, transporte e alimentação completa.
O valor concedido para pagamento de diárias está regulamentado pelo Decreto nº
6.907/2009, anexo I, classificação D:
Deslocamento para:

Classificação do Cargo
Emprego
Função

Brasília, Manaus,
Rio de Janeiro

DAS-5, DAS-4, DAS-3;
CD-2, CD-3, CD-4; FDE-1,
FDE-2; FDT-1; FCA-1, FCA-2; R$ 267,90
FCT1, FCT2;
FCT3, GTS1; GTS2; GTS3
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Belo Horizonte,
Porto Alegre,
Outras
Recife,
Fortaleza,
capitais
Salvador, São
Paulo

R$ 253,80

R$ 239,70

Demais
deslocamen
tos
(municípios)

R$ 211,50

3.3.7

COMO REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS?

A Prestação de Contas refere-se à apresentação da documentação comprobatória de
deslocamento/missão pela Secretaria demandante à CPD/DCT, em prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após a realização da missão.
A Secretaria demandante deve encaminhar a Prestação de Contas do consultor(a) e/ou
colaborador(a) eventual para a CPD constando de documentação digitalizada com
certificação digital:


Relatório de Viagem assinado pelo(a) consultor(a) e/ou colaborador(a) eventual, e
pelo(a) supervisor(a) do contrato de consultoria;



Cartões de embarque;



Comprovantes de deslocamento terrestre e fluvial (quando houver).

O Despacho SEI de envio da prestação de contas deve conter solicitação expressa de
reembolso parcial ou total de despesas referentes a deslocamentos terrestres ou fluviais,
bem como o valor total das despesas solicitadas pelo(a) consultor(a) e/ou colaborador(a)
eventual e manifestação/ justificativa quanto a imprevistos como cancelamento ou
antecipação de passagens.

Pagamento de diária vinculada a UNESCO: não realiza pagamento de diárias em
contas do tipo conjunta ou poupança, apenas em conta corrente. Caso o(a)
consultor(a) não possua conta corrente, o pagamento das diárias será disponibilizado
como ordem de pagamento, podendo ser sacada nos caixas de agências do Banco do
Brasil, mediante apresentação de documento de identificação com foto.

Pagamento de diária vinculada ao PNUD: não realiza pagamento de diárias em contas
do tipo conjunta ou poupança, apenas em conta corrente. Caso o(a) consultor(a) não
possua conta corrente, o pagamento das diárias será disponibilizado como ordem de
pagamento, podendo ser sacada nos caixas de agências do Banco do Brasil, mediante
apresentação de documento de identificação com foto.

Pagamento de diária vinculada a FAO: não realiza pagamento de diárias em contas do
tipo conjunta ou poupança, apenas em conta corrente. A FAO também não paga 0,5
diárias.
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3.3.8

É POSSÍVEL CANCELAR OU ANTECIPAR A VIAGEM PROGRAMADA?

CANCELAMENTO OU ANTECIPAÇÃO DE VIAGEM: a secretaria demandante deverá
informar a DCT previamente, via Despacho SEI e dentro do processo do viajante. O(a)
consultor(a) ou colaborador(a) eventual deve proceder a devolução de diárias conforme
regramento próprio do OI cooperante:
Quando em missão UNESCO:




Para diárias pagas em real, por meio de depósito identificado, pagável em qualquer
agência do Banco do Brasil (o código deve ser informado ao caixa do Banco do
Brasil);
Para diárias pagas em dólar, a devolução deverá ser feita em real. A cotação do
dólar, será informada pela DCT.

Quando em missão PNUD, IICA E FAO:
 O OI emite boleto para devolução do recurso pagável em qualquer agência
bancária.

3.3.9
QUANTO TEMPO ESTÁ PREVISTO EM CADA FASE DO PROCESSO DE
EMISSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS?
FLUXO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS
Ação

Tempo Quem
Observação
(dias)
Criar processo SEI para emissão P&D
1
Secretaria Vincular ao processo matriz de
consultoria ou evento, já existente
no SEI
Elaborar PV
1
Secretaria Providenciar assinatura eletrônica
do supervisor do contrato
Solicitar autorização
1
Secretaria Observar os prazos indicados no
item 2.1 Solicitação de autorização
para emissão de P&D

1

2
3

4

Emitir Autorização

3

OD

5

Emitir Despacho de enquadramento

1

CGP/DCT

6

Emitir Despacho de
Disponibilidade Orçamentária e
Financeira
Emitir Despacho de autorização

1

CGGOF/
DCT

Analisa previsão e disponibilidade
orçamentária e financeira ação

DCT

PV solicitado com mais de 10 dias
úteis

7
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1

PV solicitado com menos de 10
dias úteis
Analisa conformidade da viagem
com o objeto da consultoria no
PCTI e planilha de planejamento
pelo despacho de enquadramento

UNESCO
AÇÃO
1 Cadastrar passageiro no Sistema
UBO
2 Autorizar Cadastro

3

4

5
6
7

8

Cotar, reservar e solicitar
emissão dos bilhetes, bem como
pagamento de diárias.
Autorizar a emissão dos bilhetes
escolhidos e pagamento de
diárias.
Emitir os bilhetes.
Enviar os bilhetes às secretarias e
consultores.
Anexar bilhetes e SPD (solicitação
de passagens e diáriasDocumento da UNESCO), no
processo de viagem.
Preencher a planilha de
controle que também serve para
alimentação do SIAIN.

PNUD
AÇÃO
1 Cotar, reservar e solicitar emissão
de bilhetes pelo sistema OBT ou
por e-mail.
2 Enviar bilhetes para o consultor e
responsável técnico informado no
plano de viagens, além de anexar
no processo do consultor.
3 Criar Voucher no sistema External
para pagamento de diárias.
4 Criar ofício para autorização de
pagamento de diárias.
5 Anexar Ofício, voucher e Plano de
Viagem no sistema Extranet/PNUD
6 Preencher a planilha de controle

TEMPO
1 dia

QUEM
CPD/DCT

OBSERVAÇÃO

1 dia

Unesco

Caso exista inconsistência no cadastro
o mesmo voltará à fase anterior até
que seja totalmente corrigido

1 dia

CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

1 dia
1 dia

CPD/DCT
CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

TEMPO
1 dia

QUEM
CPD/DCT

1 dia

Unesco

1 dia

CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

OBSERVAÇÃO

Deve ser assinado pelo Diretor de
Cooperação Técnica

59

FAO
1
2
3
4
5
6

AÇÃO
Cotar e reservar

TEMPO
1 dia

QUEM
CPD/DCT

Preencher o seguro de viagem no
portal da FAO
Solicitar emissão de bilhete por
e-mail
Preencher e enviar a TA para a FAO
(por e-mail)
Criar e enviar a LTA (por e-mail)

1 dia

Consultor

1 dia

CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

1 dia

FAO

Anexar cotação, bilhetes aéreos,
1 dia
seguro de viagem, TA e LTA no SEI
Enviar os bilhetes ao consultor e 1 dia
ao responsável técnico informado
no plano de viagem
Preencher a planilha de controle 1 dia

7

8

OBSERVAÇÃO
Via e-mail

Documento que solicita o pagamento
de passagens diárias junto a FAO
Documento com as informações
extraídas do sistema FAO

CPD/DCT
CPD/DCT

CPD/DCT

IICA
TEMPO
1 dia

QUEM
CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

1 dia

CPD/DCT

Digitalizar e anexar Despacho de
1 dia
autorização, AD, cotação, bilhetes
e plano de viagens no sistema IICA
6 Atualizar a planilha de controle
1 dia

CPD/DCT

1
2

3

AÇÃO
Cotar e solicitar emissão do
bilhete
Enviar bilhetes para o consultor e
responsável técnico informado no
plano de viagens, além de anexar
no processo de viagens
Criar uma Autorização de
Despesa (AD) dentro do SEI para
pagamento das diárias

4

Criar despacho de autorização

5
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CPD/DCT

OBSERVAÇÃO
Via e-mail

Na AD devem ser informados o tipo
de despesa, a descrição, dados do
beneficiário e dados do pagamento e
devem ser assinados pelo Diretor de
Cooperação Técnica
O Despacho deve ser assinado pelo
Diretor de Cooperação Técnica

4

Gestão Orçamentária
e Financeira

4.1 COMO REALIZAR O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL PARA
UM PCTI E/OU ACORDO DE EMPRÉSTIMO?
A Secretaria demandante com o apoio da Gestão Orçamentária e Financeira da DCT
elabora a proposta orçamentária anual referente ao PCTI e/ou Acordo de Empréstimo. As
informações que poderão subsidiar o instrumento de planejamento orçamentário
poderão ser consultadas via Sistema Informatizado da SPOG (SISPOAD), disponibilizado
por meio da finalidade de gastos “X”.

4.1.1 QUEM PARTICIPA DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE
UM PCTI E/OU ACORDO DE EMPRÉSTIMO?
Responsáveis pelas áreas vinculadas aos Projetos e/ou Acordos tornam-se fundamentais
no processo de construção. São eles: servidores designados pela Área Técnica/secretaria
demandante; CGGOF/DCT, SE e/ou OD e SPOG.

4.2 COMO ESTIMAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
PARA UM PCTI E/OU ACORDO DE EMPRÉSTIMO?
A secretaria demandante realiza estimativa do orçamento no momento de construção de
um PCTI e/ou Acordo de Empréstimo, baseado na previsão dos tipos de contratações,
bem como da elaboração de memórias de cálculo destas contratações. Faz- se necessária
uma previsão anual dos recursos orçamentários e financeiros, que deverão englobar todas
as contratações previstas (do primeiro ao último ano do projeto). Para que essa previsão
seja confirmada e vinculada ao Projeto e/ou Acordo de Empréstimo é imprescindível que
esteja relacionada às Propostas Orçamentárias Anuais (PLOA).

4.3 QUAL É A DIFERENÇA ENTRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
EXECUÇÃO FINANCEIRA?
“Pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados
no orçamento ou LOA. Já a execução financeira, por sua vez, representa a utilização de
recursos financeiros, visando atender a realização dos projetos e/ou atividades atribuídas
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às unidades orçamentárias pelo orçamento. A execução orçamentária e financeira estão
atreladas pois havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a
despesa e por outro lado, pode haver recurso financeiro que não poderá ser gasto, caso
não haja disponibilidade orçamentária 4”.

4.4 COMO ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA?
A secretaria demandante logo após a assinatura do documento de PCTI e/ou Acordo de
Empréstimo, poderá providenciar os seus respectivos gerenciamentos internos, como
forma de monitorar e prevenir eventuais gargalos ao longo da execução orçamentária.
As descentralizações de recursos serão realizadas pelos representantes das áreas técnicas
de cada secretaria, e posteriormente, a CGGOF/DCT promoverá toda a operacionalização,
tramitação e formalização para as liberações de créditos.
Para ter acesso aos dados orçamentários de um projeto poderá ser realizada uma
solicitação junto à CGGOF/DCT, informando o período sobre o qual se deseja obter a
informação.

4.5 COMO ACOMPANHAR A EXECUÇÃO FINANCEIRA?
O acompanhamento da execução financeira de um PCTI/Acordo de Empréstimo será
inicializado após a transferência de recursos financeiros ao OI e/ou mediante saques da
Conta Designada do Empréstimo.
Com base no Documento de Projeto, a secretaria demandante realiza uma estimativa do
valor anual orçamentário, e na sequência elabora um cronograma previsto para os
desembolsos (que será utilizado como referência para os repasses financeiros
programados).
Para ter acesso aos dados financeiros de um projeto poderá ser realizada uma solicitação
junto à CGGOF/DCT, informando o período sobre o qual se deseja obter a informação.

4.6 O QUE CARACTERIZA UM SALDO DE UM PCTI E/OU ACORDO DE
EMPRÉSTIMO?
Os saldos de um PCTI e/ou Acordo de Empréstimo baseiam-se em “saldos orçamentários”
e “saldos financeiros”. A diferenciação entre eles está em torno do saldo que se tem para
contratar e o saldo que se tem para pagar. Ou seja, o “saldo orçamentário” dá a
mensuração dos recursos ainda disponíveis para investir em novas ações previstas no
âmbito dos Projetos, ao tempo que, o “saldo financeiro” dá a informação do que ainda
tem de recursos disponíveis para cumprimento das obrigações já contratadas.
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Fonte: https://www.conass.org.br/guiainformacao/execucao-orcamentaria-e-financeira/

Anexos

Anexo I - Tabela de
Remuneração de Consultores
A Tabela de Remuneração de Consultores foi estabelecida a partir Nota Técnica nº
13/2012 DPI/SE/MDS (processo SEI 71000.034034/2019-64) A remuneração do(a)
consultor(a) deve corresponder ao mínimo necessário para obtenção do produto
contratado em decorrência do serviço técnico especializado, levando-se em consideração:
complexidade (especialização e experiência requeridos para a execução do trabalho);
natureza ou especificidade do trabalho e duração da atividade a ser realizada.
Níveis de classificação dos consultores
Básico
Especialistas que possam realizar levantamentos e/ou análise de dados, realização
de estudos para fornecimento de subsídios e produção de documentos para dar
suporte projetos técnicos.
Médio

Especialistas com capacidade técnica para analisar programas, ações e
metodologias de trabalho e habilidade para elaboração de pareceres, propostas
recomendações de aprimoramento.

Superior

Capacidade para análise de problemas complexos, desenvolvimento de métodos,
metodologias de trabalho e abordagens que exijam exames aprofundados de vários
fatores técnicos para propor soluções e formular propostas de normas. Exigência
mínima de mestrado. No caso de TI, a certificação específica substitui o mestrado.

Executivoo

Consultor altamente especializado, com experiência específica na área de interesse.
Reservado a autoridades em seu campo de atuação. Usado somente em casos
excepcionais, como aconselhamento em questões políticas e estratégicas que irão
direcionar a organização a executar uma determinada ação e afetar diretamente a
operação dos principais sistemas, projetos e programas do Ministério.
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1. O nível de consultoria a ser contratado está diretamente relacionado à
experiência/ formação acadêmica mínima necessária do consultor, em função da
complexidade do produto demandado.
2. O nível de consultoria deverá ser informado no formulário de SAPS, que deve ser
assinado pelo Secretário da pasta.
3. No caso de contratação de consultoria superior, todos os produtos deverão ser
aprovados diretamente pelo Secretário da pasta. Admite-se no máximo 8 (oito)
consultores no nível superior por secretaria ao ano.
4. No caso de consultores executivos, a autorização para contratação deverá ser feita
pelo Ministro, que determinará o percentual permitido, sendo até 20%, de
aumento do valor máximo de remuneração pré-estabelecido. Os produtos deverão
ser aprovados diretamente pelos Secretários da pasta.
5. Deverá ser apresentada, anexa ao TR, memória de cálculo com a previsão de horas
necessárias para a realização do trabalho a ser executado por produto.
6. A tabela de honorários incorporou aspectos positivos de práticas observadas em
mercado, demais ministérios e organismos que realizam contratação de pessoa
física. A padronização foi realizada em reuniões de Secretários das pastas e
aprovado pela SE. Ver NT nº 13/2012 DPI/SE/MDS.
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Anexo II - Modelo de portaria

MINISTÉRIO DA
CIDADANIA NOME DA
SECRETARIA
PORTARIA Nº , DE DIA/MÊS/ANO
A [Nome da secretaria] DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 38, IV e V, do Anexo do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, e tendo em vista
o disposto no art. 29, parágrafo único, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e no art.
55 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e considerando o exposto no NOME, CÓDIGO E
OBJETIVO DO PROJETO.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Comissão Técnica de Seleção para a contratação de consultor
individual para (objeto da consultoria), no âmbito do NOME E CÓDIGO DO PROJETO.
Art. 2º Designar os seguintes Servidores para compor a Comissão Técnica de Seleção De
Consultor Individual, de que trata o art. 1º:
I – Nome – SIAPE;
II – Nome – SIAPE;
III – Nome – SIAPE;
IV – Nome – SIAPE. (Suplente)
Art. 3º Compete à Comissão Técnica:
I- Elaborar o Termo de Referência;
II- Realizar a análise dos currículos e seleção do consultor;
III- Decidir o resultado final do processo de seleção.
Parágrafo único É dever dos membros da comissão manter confidencialidade durante
todo o processo de elaboração do Termo de Referência e de seleção do consultor até a
divulgação do resultado final pela Diretoria de Cooperação Técnica.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e abrangerá todo o período
do processo de contratação supramencionado.
Nome do
Secretário Cargo
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