
 
 
 
 

Comitê Gestor da Preparação e da Implementação de Projetos de Cooperação Técnica e 
Acordos de Empréstimos Internacionais do Ministério da Educação 

CGCOP 
 
 

Parecer Técnico nº 245/10 
Assunto: Análise Termo de Referência  
Projeto: BRA/09/004 - OEI - Aprimoramento da sistemática de gestão do Ministério da 
Educação – MEC em seus processos de formulação, implantação e avaliação do Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE. 
 

Em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 01 de 22 de fevereiro de 2008, do 

CGCOP, é encaminhado, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
para análise e aprovação do referido comitê, a republicação de um Termo de Referência, para 01 
(uma) vaga, cujo objeto é a construção de novas funcionalidades, aperfeiçoamento e adequação 

de sistemas corporativos do INEP desenvolvidos em linguagem JAVA e plataforma de software 

livre, de forma a manter os sistemas informatizados disponíveis e atualizados aos usuários, 

garantindo quesitos de segurança, desempenho e acessibilidade. 

 

Cumpre observar que a presente solicitação busca anuência do CGCOP para a 

republicação de edital, em função de não ter sido possível alcançar o êxito esperado na primeira 

tentativa. Cabe registrar que o Termo de Referência que originou o Parecer nº 009/2010 sofreu 

alterações no que diz respeito às atividades e aos produtos. O Termo de Referência original, com 

4 (quatro) vagas, previa o aprimoramento dos sistemas “Orçamento”, “Finanças” “ENAD” e 

“Censo do Ensino Superior”. A republicação ora proposta, prevê o aprimoramento dos sistemas 

“Situação do Aluno” e “EducaCenso”. Verifica-se, portanto, que embora as atividades e 

produtos, de um modo geral, não tenham sofrido alterações no que se refere a composição, 

tratam de sistemas distintos daqueles inicialmente aprovados. Faz-se necessário registrar, 

contudo, que a prerrogativa de definição ou priorização de demandas cabe, exclusivamente, à 

área técnica demandante. Neste sentido, este Comitê se abstém de analisar tal item cabendo a 

responsabilidade dessa conferência à unidade proponente. 

 

Feitos os esclarecimentos, constata-se que conforme determinado na Resolução 

nº1/2008 do CGCOP, foi feito o devido enquadramento das contratações aos resultados e às 

atividades do projeto, ou seja, a vinculação do serviço a ser contratado à matriz lógica do projeto, 

com a vinculação ao Resultado e Atividade: 

 

OBJETIVO IMEDIATO 1. Desenvolver e implantar novas tecnologias de informação e 

comunicação aplicáveis à gestão e avaliação das ações institucionais do MEC no 

aceleramento da implantação do PDE. 

 

RESULTADO 1.2. Novos sistemas tecnológicos formulados e aplicados 

experimentalmente nos processos gerenciais e avaliativos do MEC na implantação do 

PDE. 

 
Ao encaminhar o Termo de Referência para análise, o FNDE solicita a aprovação “ad 

referendum” do CGCOP, visando o rápido trâmite do documento e a não descontinuidade da 

execução do Projeto.  



 

 Ressalte-se que o CGCOP não analisou as especificações do serviço contidas no 

Termo de Referência, bem como seus anexos, cabendo a responsabilidade dessa conferência à 

unidade proponente e ao Organismo Internacional ao autorizar a publicação do edital. 

 

 Na análise do objeto desse Termo de Referência, verifica-se que a contratação do 

serviço proposto não fere nenhuma Resolução ou Orientação editada pelo CGCOP/MEC.   

 

 No entanto, cumpre lembrar que em caso de contratação de consultoria modalidade 

produto, devem-se observar as regras estabelecidas pelo Decreto 5.151/2004, bem como pela 

Portaria do MRE n° 717 de 09/12/2006, em tudo o que for pertinente, mas principalmente no 

tocante à proibição de vínculo com o serviço público, explícita no artigo 7° abaixo descrito e ao 

respeito aos prazos de interstício definidos no artigo 21, § 5° da citada Portaria. Deve o gestor, 

ainda, no ato da contratação, cuidar para que sejam entregues os documentos comprobatórios da 

qualificação e da experiência profissional requeridos no edital, em vias originais ou autenticadas, 

para a segurança jurídica do contrato, como já foi apontado em relatório de auditorias. 

 

“Art. 7° - É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da 
Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, 
direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, 
no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.” 

 

 PELO EXPOSTO, considerando as razões expendidas, entendemos que a proposta de 

contratação apresenta condições de receber parecer favorável do CGCOP/MEC para seu 

prosseguimento. 

  

 Este é o parecer que submeto à aprovação Superior. 

 

 Brasília – DF, 26 de agosto de 2010. 

 

 

 

 

Jaqueline Ribeiro Silva 
Assessora Técnica do CGCOP/MEC 

 

 

De acordo, 

 

  

 

Daniel Silva Balaban 
Secretário-Executivo do CGCOP 

 


