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

Pequena e Média Empresa. 
 
 

Termo de Referência UAIN nº. 12 
 

Contratação de Especialista em Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas 
 

1. Justificativa 
 
O Sebrae, em conjunto com o Sercotec (Chile) e a Sepyme (Argentina) é responsável pela implementação do 
projeto Sistema Regional de Informação e Aprendizagem para o Desenho de Políticas Públicas de Apoio às 
Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs). Além de executor de um dos componentes o Sebrae é a 
agência executora do projeto, sendo assim responsável pela gestão do projeto de forma integral.  
 
O referido projeto foi criado tendo por base o estudo analítico sobre o segmento das MPME, realizado pelo 
BID em 2006, no qual foi identificada a necessidade de se investir na construção de um sistema que reunisse 
um banco de dados, informações e boas práticas em relação às MPME, capaz de contribuir para a 
proposição de políticas públicas para esse segmento. Para isso foram definidos três componentes:  
 
▪ Componente I – Sistema regional de informação 
▪ Componente II – Sistema regional de aprendizagem 
▪ Componente III – Sistema regional de monitoramento e avaliação 
 
O componente III do projeto trata da construção de uma metodologia de monitoramento e avaliação de 
políticas públicas de apoio ao segmento das MPMES. Espera-se que essa metodologia aumente o 
conhecimento das agências de apoio as MPMEs em relação à ação dos governos no desenvolvimento das 
MPMEs, permitindo, por sua vez, que estas influenciem de forma mais acertiva no desenho de políticas 
públicas para o segmento da MPMEs. 
 
Como agência executora e responsável pela implementação do componente III, o Sebrae pretende elaborar 
uma contribuição conceitual sobre o tema a ser apresentada e discutida com os demais parceiros do projeto. 
Além disso, o Sebrae tem como preocupação qualificar a sua equipe para a discussão e o acompanhamento 
da implementação do componente III junto aos demais parceiros do projeto Sercotec no Chile e Sepyme na 
Argentina. .  
 
2. Enquadramento no PRODOC: 
 

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. 
 
Resultado 3.1 - Metodologias de acompanhamento e avaliação de programas e projetos públicos de 
apoio às micro, pequenas e médias empresas elaboradas, discutidas e aprovadas.  

 
Atividade 3.1.3 – Elaborar e disponibilizar metodologia e software de monitoramento de programas.  
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3. Finalidade da contratação 
 
Contratação de um(a) consultor(a), especialista em Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas para 
elaborar estudo conceitual sobre o tema monitoramento e avaliação de políticas públicas. 
 
4. Requisitos mínimos de qualificação 
 
Curso superior em Ciência Política ou Sociologia ou Economia ou Administração. Comprovação de 
experiência em realização de monitoramento e avaliação de políticas públicas. 
 
 
5. Atividades a serem realizadas 
 
� Elaborar e entregar um documento com a abordagem conceitual e com referências bibliográficas sobre 

monitoramento e avaliação de políticas públicas, que será discutido com a equipe do projeto no SEBRAE .  
� Realizar uma discussão conceitual com a equipe do projeto no Sebrae sobre monitoramento e avaliação de 

políticas públicas. 
� Apresentar o documento final  
 
6. Cronograma de execução 
 

Atividade Prazo 
         Elaboração e entrega do documento sobre o tema – 
mM   Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas 

 

Até 16 de abril 

Participação em reunião técnica no Sebrae 19 de abril 

Apresentação da versão final do documento 
 

 
 
7. Vigência do contrato 
 
Um mês após a assinatura do contrato. 
 
8. Pagamento dos produtos 
 
A estimativa de tempo para a realização do serviço é de XX horas. O pagamento será feito em parcela única 
após entrega do documento e participação na reunião técnica. 
 

 
Produto Valor 

    Documento sobre monitoramento e avaliação 
           de políticas públicas. 

 

Pagamento em única parcela de R$ 7.200,00  
após entrega e aprovação  do documento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Brasília, 22 de março de 2010. 
 
 
 

Paulo Volker 
Diretor do Projeto 

 
 


