
 
 

  
 
 

Projeto OEI/BRA – 09/003 - Sistema Regional de Informação e Aprendizagem 
para o Desenho de Políticas Públicas de Apoio à Micro, Pequena e Média 

Empresa. 
 
 

Edital 115/2010 
Contratação de consultoria para prestar assistência técnico-administrativa 

 
 
1. Antecedentes   

Estudos iniciados desde 2006 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e os resultados 
do Fórum Interamericano da Micro e Pequena Empresa realizado em Quito, Equador, demonstraram 
a  necessidade de se desenvolver ações para enfrentar três problemas chave para a promoção da 
aprendizagem institucional das entidades públicas de apoio às MPE da região: a informação 
estatística, a aprendizagem de boas práticas e o monitoramento e avaliação de programas e projetos. 
Foram reconhecidas as vantagens de tratar tais questões em nível regional, reunindo informação, 
experiência e desenvolvendo conjuntamente novas metodologias para aumentar a efetividade dos 
programas de apoio ao segmento.  

Como conseqüência de uma reflexão compartilhada entre as agências de apoio às micro, pequenas e 
médias empresas da Argentina, Brasil e Chile, surgiu a idéia de se desenvolver o projeto “Sistema 
Regional de Informação e Aprendizagem para o Desenho de Políticas Públicas de Apoio à Micro, 
Pequena e Média Empresa para que se construa uma base de bens públicos regionais. 

Dessa forma, foi firmado Carta-convênio entre o SEBRAE e o BID e um memorando de entendimento 
entre Sebrae, Sepyme e Sercotec indicando o compromisso  de executar as ações previstas no 
projeto.  

Para apoiar a administração financeira e técnica do projeto, foi firmada uma parceria com a 
Organização dos Estados Ibero-americanos-OEI. 

O Projeto tem como escopo:  

a) a criação de um Sistema Regional de Informações sobre Micro e Pequenas Empresas,  

b) a criação de um Sistema Regional de Aprendizagem, através da construção uma plataforma “web” 
de disponibilização de boas práticas e bens públicos 

c) a criação de um Sistema Regional de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de apoio às 
micro e pequenas empresas 

 
 
 
 
 
 



2. Justificativa   
 
De acordo com o artigo V, letra B, número 5.7 do documento intitulado Comité de Préstamos, utilizado 
como um dos subsídios para assinatura do projeto entre o BID, o SEBRAE, a SEPYME e o 
SERCOTEC, a instância a cargo da coordenação e administração diária do projeto é o Sebrae; por 
meio da formação da unidade executora. O mencionado documento prevê, para esse fim, dentre 
outras medidas, a contratação de assistente técnico júnior, que contribui para o andamento 
administrativo e técnico do projeto. 
 
3. Enquadramento no PRODOC  

 
Objetivo Específico 1 - Criar um Sistema Regional de Informação sobre Micro, Pequena e 
Média Empresa na América Latina, a partir da aplicação experimental na Argentina, Brasil e 
Chile. 
 
Objetivo Específico 2 – Formular e implementar experimentalmente um Sistema Regional de 
Aprendizagem sobre políticas públicas e programas de apoio à micro, pequena e média 
empresa na Argentina, Brasil e Chile. 
 
Objetivo Específico 3 - Organizar e implantar, de forma experimental, um Sistema Regional de 
Supervisão e Avaliação de Políticas, Programas e Projetos Públicos de Apoio às Micro, 
Pequenas e Médias Empresas. 

 
 

 
 

4. Finalidade da Contratação 
 
Contratação de pessoa física para prover assistência administrativa e técnica para o projeto.  
 
5. Requisitos mínimos de qualificação 
 
Essencial – a) Formação superior; b) Experiência mínima de 1 ano em gestão de projetos c) 
experiência em procedimentos administrativos; d) Domínio de ferramentas Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point), Internet e Intranet; e) Fluência oral e escrita em espanhol. 

 
Desejável - a) Experiência em atuação com micro e pequenas empresas; b) Domínio dos 
procedimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para realização de projetos de 
cooperação técnica internacional; c) experiência com projetos de cooperação técnica internacional; d) 
Fluência em inglês 
 
6. Atividades a serem executadas 
 
Realizar atividades relacionadas à gestão técnico-administrativa e ao monitoramento do projeto tais 
como: 
 

a) Elaboração pontual de termos de referência para contratação de consultorias; 
b) Participação, quando houver, em entrevistas para seleção de candidatos; 
c) Apoio à análise de produtos de consultorias, quando recebidos; 
d) Participação em reuniões e elaboração de atas, quando necessário; 
e) Monitorar o cumprimento das atividades dos componentes; 
f) Monitorar o cumprimento de procedimentos administrativos exigidos pelo BID, pela OEI e pela 

ABC; 
g) Preparar a documentação do projeto para auditorias e avaliações; 
h) Registrar o aprendizado gerado com a gestão do projeto. 

  
7. Produtos a serem apresentados 
 

• Registro analítico das ações executadas nos meses de julho e agosto de 2010; 



• Registro analítico das ações executadas nos meses de setembro, outubro e novembro de 
2010, a fim de estruturar um repositório de informações que possam ser transformadas em 
objetos de aprendizagem para o monitoramento e avaliação do projeto; 

• Análise das ações executadas em 2010 e cronograma de atividades para 2011; 
• Registro analítico das ações executadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2011; 
• Registro analítico das ações executadas março, abril e maio de 2011; 
• Registro analítico das ações executadas em junho e julho; 
• Análise das ações executas em agosto e informe consolidado de 2011. 

 
8. Vigência do contrato 
 
14 meses (1 de julho de 2010 a 31 de agosto de 2011). 
 
9. Local de prestação dos serviços e carga horária de trabalho 
 
A consultoria será prestada na Unidade de Assuntos Internacionais do Sebrae Nacional.  
 
10. Valor do Contrato 
 
O/A contratado(a) receberá o montante de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) no período 
indicado acima. Os encargos trabalhistas e impostos serão da responsabilidade do contratado(a).  
 
Os recursos utilizados para o pagamento dos honorários do(a) assistente(a) são provenientes do 
aporte do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 
 
 
10. Custos 
 
A/O assistente deverá elaborar os produtos levando em consideração o marco lógico do projeto como um dos 
insumos. 
 

• Primeiro produto: Registro analítico das ações executadas 
nos meses de julho e agosto de 2010; 

 

Até 5 de setembro de 
2010 

7.300,00 

• Segundo produto: Registro analítico das ações executadas 
nos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, a 
fim de estruturar um repositório de informações que 
possam ser transformadas em objetos de aprendizagem 
para o monitoramento e avaliação do projeto; 

 

Até 5 de dezembro de 
2010 

10.500,00 

• Terceiro produto: Análise das ações executadas em 2010 e 
cronograma de atividades para  2011; 

 

Até  30 de janeiro de 
2011 

5.000,00 

• Quarto produto: Registro analítico das ações executadas 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2011; 

 

Até 1 de março de 2011 7.000,00 

• Quinto produto: Registro analítico das ações executadas 
em março, abril e maio de 2011; 

 

Até 5 de junho de 2011 10.000,00 

• Sexto produto: Registro analítico das ações executadas em 
junho e julho; 

 

Até 10 de agosto de 2011 6.000,00 

• Sétimo produto: Análise das ações executas em agosto e 
informe consolidado de 2011. 

Até 31 de agosto de 2011 5.200,00 

 
Total 

  
R$ 51.000,00 

 
 
 



APROVO. 
 
Autorizo a abertura de procedimento necessário para a contratação do objeto do 

presente Termo de Referência. 
 

 
Brasília, 17 de Junho de 2010 

 
 
 

Assinatura 
Paulo Volker  

Diretor do projeto 
Analista da Unidade de Assuntos Internacionais 

Sebrae Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


