
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
- CONSULTOR POR PRODUTO –

Qualificação 59/01

1. Número e Título do Projeto:
OEI – BRA09/004 - 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.

2. Finalidade de Contratação:
Contratar  consultoria  especializada  em  infraestrutura  física  educacional  com  vistas  a  dar 
celeridade às solicitações dos Estados e municípios para ampliação e melhoria da rede física 
existente,  com ênfase na área  de educação infantil  e  de  educação no campo,  indígena  e 
quilombola. 

3.  Enquadramento nas Ações do Projeto

Resultado  4.2  -  Sistemáticas  de  planejamento  e  avaliação  das  escolas  formuladas  e 
implantadas,  de  forma  experimental,  em  especial  nas  escolas  de  educação  infantil  e  de 
educação no campo, indígena e quilombola.

Atividade 4.2.8 - Apoiar as secretarias municipais e estaduais de educação na implantação das 
sistemáticas  e  no  monitoramento  da  composição  infraestrutural  das  escolas  (construções, 
adequações, manutenção, conservação e aquisições de equipamentos/mobiliários).

- Justificativa:
O Ministério da Educação priorizou a oferta de educação básica de qualidade, dessa 

forma, lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que visa o investimento na 
educação  básica,  na  educação  profissional  e  na  educação  superior  de  forma  sistêmica  e 
ordenada. 

Um de seus pilares é o engajamento de toda a sociedade no processo da educação 
brasileira, dessa forma, pretende mostrar a sociedade tudo que se passa na escola e com isso 
promover uma grande prestação de contas da educação.

O  compromisso  todos  pela  educação  iniciou  esse  processo,  e  entende-se  pela 
necessidade de acelerar as suas ações.

Assim,  o  MEC  e  a  OEI  firmaram  Projeto  de  Cooperação  Técnica  com  vistas  ao 
aprimoramento  da  sistemática  de  gestão  do  Ministério  da  Educação  –  MEC,  objetivando, 
especialmente,  acelerar  a  execução  do  PDE no  que  tange  aos  processos  de  formulação, 
implantação e avaliação.

Focado nesse objetivo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem o papel 
fundamental de executar o PDE, implementando, monitorando e avaliando as suas ações. 

Para o alcance de seus objetivos institucionais, o FNDE necessita aprimorar sua missão 
institucional é premente a melhoria, construção ou adequação de seus sistemas de análises. 
Somente com sistemas adequados será possível impingir o ritmo de celeridade necessário ao 
alcance dos resultados esperados no PDE.

As contratações pleiteadas justificam-se pela necessidade  de profissionais qualificados 
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para aperfeiçoar processos de análises  de solicitações de melhoria, adequação e ampliação da 
rede física educacional dos Estados e municípios brasileiros.

4. Número de vagas:
04 (quatro) vagas.

5. Atividades que deverão ser executadas:
a) Realizar a análise individualizada dos projetos de melhoria da infraestrutura educacional, 
especificamente  reformas,  ampliações  e  construções  de  escolas,  encaminhados  pelas 
Secretarias  estaduais  de  educação e  pelos municípios  brasileiros,  objeto  de processos em 
trâmite ou convênios firmados no âmbito do PAR;

b) Consolidar os resultados obtidos após as análises do conjunto de projetos de infraestrutura 
escolar, em cada Unidade Federada analisada, no âmbito do PAR.

6. Produtos ou resultados previstos / remuneração:  

Consultor nº 01 – Região Nordeste:
DESCRIÇÃO VALOR % DATA PREVISTA

Documento técnico “A”, contendo consolidação das 
avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos 
de infraestrutura escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e/ou 
municípios brasileiros da região Nordeste (Alagoas, 
Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Paraíba,  Pernambuco, 
Piauí,  Rio Grande do Norte e Sergipe) no âmbito 
do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007, 2008 e 2009.

R$ 20.000,00 23,81% 30/08/2008

Documento técnico “B”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30 (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Nordeste (Alagoas, 
Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Paraíba,  Pernambuco, 
Piauí,  Rio Grande do Norte e Sergipe) no âmbito 
do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009.  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes  dos  apresentados  em  produtos 
anteriores

R$ 15.000,00 17,86% 03/11/2009

Documento técnico “C”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Nordeste (Alagoas, 
Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Paraíba,  Pernambuco, 

R$ 15.000,00 17,86% 04/01/2009
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Piauí,  Rio Grande do Norte e Sergipe) no âmbito 
do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009. Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes  dos  apresentados  em  produtos 
anteriores.
Documento técnico “D”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Nordeste (Alagoas, 
Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Paraíba,  Pernambuco, 
Piauí,  Rio Grande do Norte e Sergipe) no âmbito 
do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009.  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes  dos  apresentados  em  produtos 
anteriores.

R$ 15.000,00 17,86% 19/03/2010

Documento técnico “E”, contendo consolidação das 
avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos 
de infraestrutura escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Nordeste (Alagoas, 
Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Paraíba,  Pernambuco, 
Piauí,  Rio Grande do Norte e Sergipe) no âmbito 
do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes  dos  apresentados  em  produtos 
anteriores.

R$ 19.000,00 22,62% 10/06/2010

Consultor nº 02 – Regiões Norte e Centro Oeste:

DESCRIÇÃO VALOR % DATA PREVISTA
Documento técnico “A”, contendo consolidação das 
avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios  brasileiros  das  regiões  Norte  (Acre, 
Amazonas,  Amapá,  Rondônia,  Roraima,  Pará  e 
Tocantins)  e  Centro-Oeste  (Goiás,  Mato  Grosso, 
Mato  Grosso  do  Sul  e  pelo  Distrito  Federal)  no 
âmbito  do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007, 2008 e 2009. 

R$ 20.000,00 23,81% 30/08/2008

Documento técnico “B”, contendo consolidação das R$ 15.000,00 17,86% 03/11/2009
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avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios  brasileiros  das  regiões  Norte  (Acre, 
Amazonas,  Amapá,  Rondônia,  Roraima,  Pará  e 
Tocantins)  e  Centro-Oeste  (Goiás,  Mato  Grosso, 
Mato  Grosso  do  Sul  e  pelo  Distrito  Federal)  no 
âmbito  do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009.  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes dos apresentados em produtos anteriores
Documento técnico “C”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios  brasileiros  das  regiões  Norte  (Acre, 
Amazonas,  Amapá,  Rondônia,  Roraima,  Pará  e 
Tocantins)  e  Centro-Oeste  (Goiás,  Mato  Grosso, 
Mato  Grosso  do  Sul  e  pelo  Distrito  Federal)  no 
âmbito  do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009.  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes dos apresentados em produtos anteriores

R$ 15.000,00 17,86% 04/01/2009

Documento técnico “D”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios  brasileiros  das  regiões  Norte  (Acre, 
Amazonas,  Amapá,  Rondônia,  Roraima,  Pará  e 
Tocantins)  e  Centro-Oeste  (Goiás,  Mato  Grosso, 
Mato  Grosso  do  Sul  e  pelo  Distrito  Federal)  no 
âmbito  do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009.  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes dos apresentados em produtos anteriores

R$ 15.000,00 17,86% 19/03/2010

Documento técnico “E”, contendo consolidação das 
avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios  brasileiros  das  regiões  Norte  (Acre, 
Amazonas,  Amapá,  Rondônia,  Roraima,  Pará  e 
Tocantins)  e  Centro-Oeste  (Goiás,  Mato  Grosso, 
Mato  Grosso  do  Sul  e  pelo  Distrito  Federal)  no 
âmbito  do  PAR,  a  partir  do  universo  de  projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009.  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes dos apresentados em produtos anteriores

R$ 19.000,00 22,62% 10/06/2010
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Consultor nº 03 – Região Sudeste:

DESCRIÇÃO VALOR % DATA PREVISTA
Documento técnico “A”, contendo consolidação das 
avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos 
de infraestrutura escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sudeste (Espírito 
Santo,  Minas Gerais,  Rio de Janeiro e São Paulo) 
no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009.  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes  dos  apresentados  em  produtos 
anteriores

R$ 20.000,00 23,81% 30/08/2008

Documento técnico “B”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sudeste (Espírito 
Santo,  Minas Gerais,  Rio de Janeiro e São Paulo) 
no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009. Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes  dos  apresentados  em  produtos 
anteriores

R$ 15.000,00 17,86% 03/11/2009

Documento técnico “C”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sudeste (Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) 
no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009.  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes  dos  apresentados  em  produtos 
anteriores

R$ 15.000,00 17,86% 04/01/2009

Documento técnico “D”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sudeste (Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) 
no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos 
disponíveis  para análise.  .Os pareceres  (deverão 
ser  diferentes  dos  apresentados  em  produtos 
anteriores

R$ 15.000,00 17,86% 19/03/2010

Documento técnico “E”, contendo consolidação das 
avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos 
de infraestrutura escolar  (reformas,  ampliações  e 

R$ 19.000,00 22,62% 10/06/2010
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http://infoener.iee.usp.br/scripts/biomassa/estado_indice.asp?regiao=Sudeste&uf=EspiritoSanto
http://infoener.iee.usp.br/scripts/biomassa/estado_indice.asp?regiao=Sudeste&uf=RioDeJaneiro
http://infoener.iee.usp.br/scripts/biomassa/estado_indice.asp?regiao=Sudeste&uf=MinasGerais


construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sudeste (Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) 
no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos 
disponíveis  para  análise,  incluindo  demandas 
conveniadas  e  não  conveniadas  dos  exercícios 
2007,  2008  e  2009.  Os  pareceres  deverão  ser 
diferentes  dos  apresentados  em  produtos 
anteriores

Consultor nº 04 – Região Sul:

DESCRIÇÃO VALOR % DATA PREVISTA
Documento técnico “A”, contendo consolidação das 
avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos 
de infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sul  (Paraná,  Rio 
Grande  do  Sul  e  Santa  Catarina)  no  âmbito  do 
PAR, a partir  do universo de projetos disponíveis 
para  análise,  incluindo  demandas  conveniadas  e 
não conveniadas dos exercícios 2007, 2008 e 2009 
Os  pareceres  deverão  ser  diferentes  dos 
apresentados em produtos anteriores

R$ 20.000,00 23,81% 30/08/2008

Documento técnico “B”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sul  (Paraná,  Rio 
Grande  do  Sul  e  Santa  Catarina)  no  âmbito  do 
PAR, a partir  do universo de projetos disponíveis 
para  análise,  incluindo  demandas  conveniadas  e 
não  conveniadas  dos  exercícios  2007,  2008  e 
2009.  Os  pareceres  deverão  ser  diferentes  dos 
apresentados em produtos anteriores

R$ 15.000,00 17,86% 03/11/2009

Documento técnico “C”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sul  (Paraná,  Rio 
Grande  do  Sul  e  Santa  Catarina)  no  âmbito  do 
PAR, a partir  do universo de projetos disponíveis 
para análise. Os pareceres deverão ser diferentes 
dos apresentados em produtos anteriores

R$ 15.000,00 17,86% 04/01/2009

Documento técnico “D”, contendo consolidação das 
avaliações  técnicas  de  30  (trinta)  projetos  de 
infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sul  (Paraná,  Rio 
Grande  do  Sul  e  Santa  Catarina)  no  âmbito  do 

R$ 15.000,00 17,86% 19/03/2010
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PAR, a partir  do universo de projetos disponíveis 
para  análise, incluindo  demandas  conveniadas  e 
não  conveniadas  dos  exercícios  2007,  2008  e 
2009. Os  pareceres  deverão  ser  diferentes  dos 
apresentados em produtos anteriores
Documento técnico “E”, contendo consolidação das 
avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos 
de infraestrutura  escolar  (reformas,  ampliações  e 
construções)  apresentados  pelos  Estados  e 
municípios brasileiros da região Sul  (Paraná,  Rio 
Grande  do  Sul  e  Santa  Catarina)  no  âmbito  do 
PAR, a partir  do universo de projetos disponíveis 
para  análise,  incluindo  demandas  conveniadas  e 
não  conveniadas  dos  exercícios  2007,  2008  e 
2009. Os  pareceres  deverão  ser  diferentes  dos 
apresentados em produtos anteriores.

R$ 19.000,00 22,62% 10/06/2010

7. Requisitos mínimos de qualificação

a. Descrição:
• Curso superior completo na área de Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica ou Arquitetura 

e Urbanismo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e registro profissional 
emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA 

b. Exigências específicas
Experiência mínima de 04 (quatro) anos no acompanhamento e/ou elaboração e/ou execução 
de  projetos  e  obras  civis.  Será  considerada  como  critério  de  desempate  a  experiência 
relacionada à administração pública.

c. Nível de instrução mínimo necessário: 
• Graduação em Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica ou Arquitetura e Urbanismo, com 

diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

d. Cursos/ Habilidades Específicas:
• Disponibilidade para viagens.

8. Vigência do contrato: 10 meses
- Início: 01/08/2009
- Fim: 30/06/2010
- Valor total: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Local, data 

Nome representante área solicitante: __________________________________________
 
Assinatura: ____________________________________________
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