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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - SPM Endereço: Via N1 Leste S/nº, 
Pavilhão das Metas, Praça dos 3 Poderes - Zona Cívico-Administrativa 

70150-908 Brasília, DF 

 
Edital de Convocação: 

 
A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República torna público 
o presente Edital e convoca núcleos ou grupos de pesquisa de universidades públicas, 
fundações universitárias de pesquisa e/ou institutos de pesquisa organizados sob a forma de 
consórcio, a apresentarem propostas para a implementação de projeto de pesquisa sobre a 
participação das mulheres no processo eleitoral de 2010, nos termos aqui estabelecidos.  
 
 
1. Informações Gerais: 
 
1.1. Objetivo: 
 
O presente Edital tem por objetivo convocar núcleos ou grupos de pesquisa de universidades, 
fundações universitárias de pesquisa e/ou institutos de pesquisa, organizados sob a forma de 
consórcio, interessados em participar de seleção pública para a apresentação de propostas para 
a implementação de pesquisa sobre a participação das mulheres no processo eleitoral de 2010, 
mediante parceria a ser firmada com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
conforme os termos e critérios definidos neste Edital. 
 
1.2. Cronograma: 
 
Evento Data 
Lançamento do Edital no D.O.U. 24 de fevereiro de 2010 
Data limite para recebimento das propostas 09 de abril de 2010 
Análise e julgamento das propostas 15 de abril de 2010 
Divulgação dos resultados no D.O.U. 03 de maio de 2010 
Início da contratação da proposta  28 de maio de 2010 
                                                                                            
 
1.3. Público Alvo: 
 
Núcleos e grupos de pesquisa de universidades, fundações universitárias de pesquisa e/ou 
institutos de pesquisa, organizadas em consórcio, com comprovada expertise em análises de 
gênero, preferencialmente aqueles cujo trabalho enfoque a questão da participação política.  
 
 
1.4. Recursos financeiros: 
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A proposta aprovada será financiada no valor global estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais), recursos estes oriundos do Tesouro Nacional, previstos na Ação Orçamentária; 8834 
– Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do II Plano Nacional de Políticas 
para Mulheres, a serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira 
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres/PR, a partir de junho de 2010, em 
consonância com o devido cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho a ser 
aprovado. 
 
1.5. Itens financiáveis 
 
1.5.1. Serão financiados itens referentes a custeio e capital, compreendendo: 
 
a) Custeio: 
 
• material de consumo, componente e/ou peças de reposição de equipamentos, software, 
instalação, recuperação e manutenção de equipamentos; 
• passagens e diárias (de acordo com as Tabelas de Valores de Diárias praticadas no âmbito 
da Presidência da República); 
• serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e 
serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica, de caráter eventual. Qualquer pagamento a 
pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de forma a não 
estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão-de-obra empregada na execução do projeto 
não terá vínculo de qualquer natureza com a SPM e desta não poderá demandar quaisquer 
pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do Coordenador/Instituição do 
projeto; 
• despesas acessórias, especialmente as de importação e as de instalações  necessárias ao 
adequado funcionamento dos equipamentos.  
 
b) Capital: 
• equipamentos; 
• material permanente; 
• material bibliográfico. 
 
Os itens de capital serão alocados na instituição proponente sob a responsabilidade, 
manutenção e guarda do/a Coordenador/a/  da Instituição líder do projeto. 
 
Os itens de capital não poderão ser destinados a instituições privadas. 
 
1.5.2. Não são permitidas despesas com: 
 
• obras civis, mobiliário, veículos e de rotina tais como contas de luz, água, telefone, 
entendidas como despesas de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto;  
• pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou 
quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições públicas (federal, estadual e 
municipal);  
• taxas de administração ou gestão, a qualquer título (de acordo com a Portaria 
Interministerial 127 de 29 de maio de 2008); e 
• a concessão de qualquer modalidade de bolsa.  
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1.5.3. Está vedado o pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de 
consultoria ou assistência técnica. 
 
1.5.4. As demais despesas deverão ser de responsabilidade do proponente/instituição 
proponente, a título de contrapartida. 
 
1.5.5. Para contratação ou aquisição de bens e serviços deverá ser observada a legislação 
vigente.  
 
1.5.6. Quando aplicável, a proposta deve incluir as despesas acessórias decorrentes da 
importação de equipamentos, material permanente e material de consumo, na razão de 18% 
(dezoito por cento) do montante previsto para tais gastos, indicando a taxa de conversão 
utilizada para o cálculo. A SPM não responde pela suplementação de recursos para fazer 
frente a despesas decorrentes de quaisquer fatores externos ao seu controle, como flutuação 
cambial.  
 
1.5.7. Todos os itens financiados devem estar diretamente relacionados aos objetivos e às 
atividades do projeto. 
 
 
1.6. Prazos de Execução do Projeto 
 
O prazo inicial de vigência do financiamento da pesquisa será de cinco meses, com início em 
julho de 2010 e final em dezembro do mesmo ano.  
 
 
2. Apresentação e Envio das Propostas: 
 
2.1. As propostas deverão ser apresentadas à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República pelos consórcios sob a forma de projeto a partir da publicação do 
presente instrumento. 
 
Uma vez divulgado o resultado da seleção, o proponente deverá inserir, em sendo este o caso, 
sua proposta na página virtual do Portal de Convênios do Governo Federal – SICONV, de 
acordo com o modelo disponível no endereço eletrônico www.convenios.gov.br. 
 
2.2. As propostas deverão ser encaminhadas pelos Correios, sendo a data de comprovação, 
aquela referente a postagem. O endereço para envio das propostas é: 
 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres/PR 
Via N1 Leste s/nº, Pavilhão das Metas, Praça dos 3 Poderes - Zona Cívico-
Administrativa, Brasília, DF, CEP: 70150-908 
 
2.3. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio (enviadas por e-mail, fax 
ou entregues pessoalmente). Após o prazo final para recebimento, nenhuma proposta nova 
será recebida. 
 
3. Características obrigatórias: 
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As características obrigatórias indicadas a seguir são válidas para o presente Edital. O 
atendimento às mesmas é considerado imprescindível para o exame da proposta. A ausência 
ou insuficiência de informações sobre quaisquer delas resultará em não enquadramento da 
proposta. 
 
É imprescindível que o consórcio selecionado submeta-se de forma estrita ao calendário e à 
legislação eleitoral, tomando todas as precauções e medidas necessárias ao cumprimento das 
normativas do TSE. 
 
 
3.1. Quanto ao proponente: 
 
Poder-se-ão habilitar neste Edital os núcleos e grupos de pesquisa de universidades públicas, 
fundações universitárias de pesquisa e/ou institutos de pesquisa que: 
 
• Se constituírem em consórcio com representatividade nacional; 
• Tenham comprovada habilidade e expertise em questões de gênero, especialmente na área 
de participação política; 
• O consórcio deverá incluir instituições capacitadas para a realização de pesquisa de 
opinião e dotadas de metodologia de monitoramento de mídia, o qual deverá ter abrangência 
nacional, garantindo a representatividade regional na definição das amostras, e cobrir mídia 
impressa (principais jornais e revistas) e televisão (principais telejornais, debates); 
• Possuam capacidade técnico-administrativa; 
• Possuam no mínimo três anos de experiência comprovada na área; 
• Núcleos ou grupos de pesquisa de universidades, fundações universitárias de 
pesquisa,e/ou institutos de pesquisa que estejam regularmente constituídos; 
• O repasse de recursos, as formas de contratação e os itens financiáveis por via deste edital 
deverão, no entanto, respeitar estritamente a legislação vigente, conforme exposto no item 1.5 
deste edital 
 
3.2. Quanto à Proposta: 
 
•  O projeto deverá conter proposta de pesquisa que abarque os seguintes eixos: 
 

� Comportamento/tendências do eleitorado: a apreciação do comportamento 
do/a eleitor/a deverá ser feita a partir de análises quantitativas, por meio da 
realização de pesquisas de opinião, bem como por meio de análises 
qualitativas, com a formação de grupos focais; 

 
� Candidaturas e candidatas/os: esse eixo deverá promover monitoramento e 

análise qualitativa de material de campanha (inclusive de sites e blogs oficiais 
das/os candidatas/os), plataformas eleitorais, programas eleitorais para todas as 
candidaturas majoritárias. O monitoramento e a análise das candidaturas 
deverão abarcar todas/os as/os candidatas/os a cargos majoritários e, no caso de 
condidatas/os a cargos por eleição proporcional, deverá ser utilizado sistema 
amostral de modo a garantir o critério de representatividade regional e 
partidária. É necessário salientar que a amostra deverá, necessariamente, conter 
a mesma distribuição partidária que compõe o Congresso Nacional, 
respeitando-se a proporção que cada partido dispõe na Casa, ainda que possa, 
eventualmente, compreender também candidaturas de partidos não 
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representados no Congresso Nacional. O eixo deverá incluir também um 
levantamento dos dados do TSE sobre as candidaturas e uma análise sobre o 
cumprimento da lei de cotas eleitorais.  

 
� Monitoramento de mídia: o monitoramento deverá ter abrangência nacional, 

garantindo a representatividade regional na definição das amostras, e cobrir 
mídia impressa (principais jornais e revistas) e televisão (principais telejornais, 
debates). 

 
• Deverá ser apresentado, em dezembro de 2010, um relatório final, de caráter analítico em 
um Seminário. 
 
 
4. Admissão e Análise 
 
4.1. A seleção das propostas submetidas à SPM, em atendimento a este Edital será realizada  
por um comitê interno com a finalidade exclusiva de admitir, analisar e julgar os projetos 
apresentados.  
 
4.2. – Ao realizar o julgamento, o comitê indicará a motivação de seus atos, visando fornecer 
a transparência adequada ao certame, levando em consideração a os seguintes critérios : 
 

 Critérios de Análise e Julgamento de Mérito e Relevância 

A Consistência da proposta em relação à temática e aos objetivos do presente edital. 

B Adequação da metodologia proposta. 

C Adequação do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostas. 

D Consistência entre a infra-estrutura requerida e os recursos humanos envolvidos com a 
natureza da proposta. 

E Adequação da capacitação da equipe do projeto aos objetivos, atividades e metas 
propostas. 

F Impactos dos resultados esperados e benefícios potenciais para o avanço do conhecimento 
em relação às temáticas e para a promoção de políticas públicas. 

G Mérito e relevância técnica e social da proposta. 
 
 
4.3. Após a análise de mérito e relevância de cada proposta e da adequação de seu orçamento 
o Comitê, dentro dos limites orçamentários estipulados neste Edital, poderá recomendar: 
 

• Aprovação, com ou sem cortes orçamentários; 
• Não aprovação. 

 
4.4. É vedada a participação de membros do comitê nos consórcios que apresentarem as 
propostas.  
 
5. Resultado e Julgamento: 
 
5.1. O projeto aprovado para ser financiado com recursos financeiros do presente Edital será 
divulgado na página eletrônica da SPM www.planalto.gov.br, e publicado no D.O.U.. 
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6. Contratação do Projeto aprovado 
 
6.1. Após a divulgação do resultado, o projeto recomendado pelo Comitê será contratado, em 
nome da instituição líder, mediante assinatura de termo específico, onde as partes assumirão, 
fundamentalmente os seguintes compromissos: 
 
a) Instituição líder e demais integrantes do consórcio: 
 
• responsabilidade por todas as obrigações contratuais, permitindo que a SPM/PR, a 
qualquer tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas;  
• fornecimento das informações solicitadas pela SPM/PR para o acompanhamento do 
projeto aprovado; 
• promoção das condições materiais, humanas, e institucionais com vistas a alcançar os 
objetivos e metas propostas; 
• correta utilização dos recursos, obrigando-se a cumprir todas as condições nele 
estabelecidas, em fiel atendimento às normativas internas da SPM/PR que regulamentam a 
matéria; e 
• prestação de contas técnica e financeira nos prazos pactuados.  
 
c) SPM: 
 
• liberação dos recursos de acordo com o cronograma de desembolso, segundo a 
disponibilidade orçamentária e financeira; 
 
• fiscalização, quando couber, no local de realização do projeto. 
 
6.2 - Constituem fatores impeditivos para a concessão do apoio financeiro ao projeto: 
 
• existência de qualquer inadimplência do proponente/coordenador com a Administração 
Pública Federal Direta ou Indireta, não regularizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias após 
a divulgação dos resultados; 
 
 
7 – Cancelamento da Concessão 
 
A concessão do apoio financeiro será cancelada pela SPM/PR, por ocorrência, durante sua 
implementação, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras 
providências cabíveis. 
 
 
8 – Publicações 
 
8.1. Toda publicação e divulgação resultante das atividades apoiadas pelo presente 
Edital deverão citar, obrigatoriamente, o apoio da SPM/PR. 
 
8.2.   As ações publicitárias atinentes a projetos financiados com recursos da União, deverão 
observar rigorosamente as disposições contidas no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, 
bem assim, aquelas consignadas nas Instruções da Secretaria de Comunicação de Governo e 
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Gestão Estratégica da Presidência da República - atualmente a IN/SECOM-PR nº 31, de 10 de 
setembro de 2003. 
 
 
9. Avaliação Final/Prestação de Contas 
 
9.1 - A Prestação de Contas Final deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias contados do término da vigência da parceria ou do último pagamento efetuado, quando 
este ocorrer em data anterior àquela do encerramento da vigência, em conformidade com o 
disposto no art. 56 da Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008. 
 
9.2. A SPM/PR reserva-se o direito de, durante a execução do projeto, promover visitas 
técnicas ou solicitar informações adicionais visando aperfeiçoar o sistema de Avaliação e 
Acompanhamento. 
 
 
10. Impugnação do Edital 
 
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o proponente que não o fizer até o 
segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das propostas. 
Ademais, não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, em o tendo aceitado 
sem objeção, venha apontar eventuais falhas ou imperfeições posteriormente ao julgamento. 
 
 
11. Revogação ou Anulação do Edital 
 
O presente edital será anulado se ocorrer ilegalidade no seu procedimento ou julgamento e 
poderá ser revogado a juízo exclusivo da SPM quando for considerado inoportuno ou 
inconveniente ao serviço público.  
 
 
12. Permissões  e Autorizações Especiais 
 
É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que 
envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético e/ou legal, necessárias para a 
execução do projeto. 
 
 
13. Disposições Gerais 
 
13.1.  Durante a fase de execução dos trabalhos apoiados toda e qualquer comunicação com a 
SPM/PR deverá ser feita por correspondência escrita. 
 
13.2.  Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada à SPM/PR por 
sua coordenadora ou coordenador, acompanhada da devida justificativa. 
 
13.4.   As informações geradas com a implementação dos projetos selecionados e 
disponibilizadas na base de dados da SPM/PR serão de domínio público. 
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13.5.   O presente Edital regula-se pelos preceitos de direito público e, em especial, pelas 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pela normativa interna da SPM/PR. 
 
 
14. Informações Adicionais 
 
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser obtidas 
pelo telefone (61) 3411 4255, no horário de 9h30 min às 18h30 min. 
 
15. Casos Omissos 
 
Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela SPM.  
 
 
Brasília, 25 de fevereiro de 2010. 
 
 
 
 


