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EDITAL Nº 02/2021 

Termo de Referência 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR POR PRODUTO – PESSOA FÍSICA – PARA 
ELABORAÇÃO DE ROADMAPS/PLANOS DE AÇÃO PARA ÓRGÃOS 

REGULADORES - TEMÁTICA: MECANISMOS E INSTRUMENTOS VOLTADOS À 
QUALIDADE REGULATÓRIA. 

Obrigatório o preenchimento do formulário P11 em português no seguinte endereço: 
http://phf.undp.org.br/SignIn/Index?ReturnUrl=%2f 

 

1. ANTECEDENTES  

O Projeto Cooperação Técnica Internacional BRA/20/019 – Ampliação da Capacidade 
Institucional para Regulação no Brasil, firmado sob a égide do Acordo Básico de Assistência 
Técnica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas, 
a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e 
Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a 
Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União 
Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência 
Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional, de 29 de dezembro de 1964, em 
vigor desde maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966, 
particularmente no que preveem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por 
objetivo sensibilizar os governos e os reguladores das três esferas da federação sobre a importância 
da adoção de boas práticas regulatórias, além de fortalecer a capacidade institucional regulatória 
dos órgãos federais, estaduais e municipais, a partir de consultorias, capacitações e intercâmbio de 
boas práticas nacionais e internacionais relacionadas ao tema. 

Criados a partir de 1997, os órgãos reguladores brasileiros apresentam níveis variados de 
maturidade institucional. No Levantamento de Governança e Gestão Públicas1, de 2018, as 11 
agências reguladoras federais apresentaram um índice médio de 53%, mas as pontuações 
individuais variavam entre 82% e 8%. Avaliações da CNI e do TCU2 constataram desafios como a 
                                                
1 https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-2018/resultados.htm 
2 https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/agencias-reguladoras-a-experiencia-internacional-e-a-avaliacao-da-
proposta-de-lei- geral-brasileira.htm 
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falta de definição de competências, a falta de coordenação, a lentidão do processo decisório, a 
inexperiência no Poder Judiciário em relação a aspectos regulatórios, baixa arrecadação de multas3, 
baixa qualidade no atendimento aos usuários4, ocupação prolongada de cargos por interinos, pouca 
transparência no processo decisório e falta de planejamento estratégico5. 

A Recomendação do Conselho de Política Regulatória e Governança da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, intitulada OECD-LEGAL-03906, reconhece 
que a regulação adequada é um instrumento chave para promover a prosperidade econômica, 
aumentar o bem-estar e promover o interesse público. Além disso, agências reguladoras maduras 
e eficazes são essenciais para a realização das seguintes diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2020-
2023 (Lei nº 13.971/2019), dentre outras: 

I - o aprimoramento da governança, da modernização do Estado e da gestão pública federal, com 
eficiência administrativa, transparência da ação estatal, digitalização de serviços governamentais e 
promoção da produtividade da estrutura administrativa do Estado; 

II - a articulação e a coordenação com os entes federativos, com vistas à redução das desigualdades 
regionais, combinados: a) processos de relacionamento formal, por meio da celebração de contratos 
ou convênios, que envolvam a transferência de recursos e responsabilidades; e b) mecanismos de 
monitoramento e avaliação; 

III - a eficiência da ação do setor público, com a valorização da ciência e tecnologia e redução da 
ingerência do Estado na economia; 

IV - a ampliação do investimento privado em infraestrutura, orientado pela associação entre 
planejamento de longo prazo e redução da insegurança jurídica. 

O fortalecimento de tais instituições é igualmente necessário para que o Brasil alcance os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável – ODS, tais como o ODS 97 (Meta 1: Desenvolver infraestrutura 
                                                
3 https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/multas-administrativas-de-orgaos-reguladores-nao-sao-amplamente-
divulgadas.htm 
4 https://tcu.jusbrasil.com.br/noticias/112226398/tcu-avalia-atendimento-prestado-por-agencias-reguladoras 
5 https://tcu.jusbrasil.com.br/noticias/167596392/governanca-das-agencias-reguladoras-e-avaliada-pelo-tcu 
6 https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0390 
7 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura: Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 
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de qualidade, confiável, sustentável e resiliente) e o ODS 168 (Meta 6: desenvolver instituições 
eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis). 

A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão de controle interno do Governo Federal 
responsável por defender o patrimônio público e incrementar a transparência da gestão por meio 
de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. O 
Planejamento Estratégico para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Portaria nº 182, de 22 de 
janeiro de 2020, define três objetivos estratégicos de resultados, definidos em consonância à Visão 
da CGU, que deverão ser alcançados até 2023: 

I - Fortalecer a transparência e a participação social em defesa do interesse público; 

II - Aumentar a eficiência do Estado e a qualidade da entrega à sociedade; e 

III - Fortalecer o combate à corrupção e a recuperação de ativos. 

A fim de atuar proativamente no aprimoramento da gestão pública, a partir de Memorando de 
Entendimento firmado com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) 
em outubro de 2017, foi realizado projeto piloto de avaliação de maturidade regulatória em âmbito 
nacional. Mais de 200 especialistas foram consultados para elaborar um questionário sobre 
Competência e Efetividade Regulatória, Autonomia Decisória, Autonomia Financeira, 
Mecanismos de Controle, Fiscalização, Mecanismos de Gestão de Riscos, Análise de Impacto 
Regulatório e Regulação de Contratos. 

Em 2019, o questionário foi aplicado em fase inicial a duas agências federais (ANEEL e ANTT) e 
duas estaduais (ADASA/DF e AGER/MT) e os resultados desses pilotos encontram-se publicados 
em relatório disponível no seguinte endereço: https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/875328. 
Em 2020, foram realizadas mais 19 (dezenove) avaliações pelas equipes da CGU. Os resultados 
consolidados, incluindo também as agências avaliadas em 2019, encontram-se publicados em: 
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/967974 . 

Por meio da elaboração do Índice de Capacidade Institucional para Regulação (I-CIR), que conta 
com indicadores em oito dimensões (Competência e Efetividade Regulatória, Autonomia 
                                                
8 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
 



United Nations Development Programme 

 
 
 

4 
 
 
 

Decisória, Autonomia Financeira, Mecanismos de Controle, Fiscalização, Mecanismos de Gestão 
de Riscos, Análise de Impacto Regulatório e Regulação de Contratos), o projeto tem o objetivo de 
diagnosticar o cenário atual da regulação no país e fomentar a melhoria de sua qualidade 
regulatória. Pretende-se, portanto, melhorar o ambiente de negócios, a qualidade da regulação e a 
competitividade e produtividade dos mercados regulados, além de ampliar a qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos por meio do fortalecimento da capacidade institucional das agências 
reguladoras de infraestrutura. 

O presente edital está amparado no âmbito do Projeto BRA/20/019, firmado entre o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e a Controladoria-Geral da União – CGU, com 
a anuência da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores – 
ABC/MRE, enquadrando-se  no Resultado Esperado 2: Subsídios (estudos, novas 
metodologias) para o fortalecimento da capacidade regulatória dos reguladores (da União, 
Estados, DF e municípios) produzidos e disseminados; Produto Esperado 2.1: Elaborar 
roadmaps/planos de ação customizados para os órgãos reguladores federais, estaduais, 
distrital e municipais que tenham aderido ao projeto, de forma a contribuir para o processo 
de melhoria da sua capacidade institucional em regulação. 

2. OBJETO DA CONSULTORIA 

Contratação de 1 (um) consultor pessoa física, por produto, para elaborar proposta de planos de 
ação customizados (roadmaps) para 4 (quatro) agências reguladoras (federais, estaduais e/ou 
municipais), indicadas pela CGU. Os assuntos que deverão ser abordados na consultoria se referem, 
especificamente, a mecanismos e instrumentos voltados à qualidade regulatória, de acordo com a 
legislação brasileira e referências internacionais, para o aperfeiçoamento do arcabouço teórico e 
dos mecanismos de planejamento da atuação regulatória (agenda regulatória), análise de impacto 
regulatório (ex-ante e ex-post) e gestão do estoque regulatório, conforme detalhamento contido no 
item 5 deste Termo de Referência. 
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3. PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Descrição dos Produtos 
Prazo 

Acumulado 
(dias) 

Pagamento 
(% da remuneração*) 

Produto I: Documento técnico contendo arcabouço teórico geral de 
conhecimento na temática de governança e qualidade regulatória, baseado 
na legislação brasileira e boas práticas nacionais e internacionais. O documento 
deverá contemplar: i) descrição das experiências exitosas acumuladas no 
Brasil e em outros países na utilização de instrumentos e mecanismos 
voltados à promoção da qualidade regulatória, incluindo, mas não se 
limitando a: agenda regulatória, gestão do estoque regulatório, análise de 
impacto regulatório – AIR (ex-ante), avaliação do resultado regulatório – 
ARR (AIR ex-post); ii) panorama da adoção dos referidos 
mecanismos/instrumentos em segmentos de infraestrutura regulados pelas 
agências contempladas com a consultoria, incluindo os principais aspectos 
gerais de caráter legal e normativo relativos à matéria, e boas práticas adotadas 
em outros órgãos nacionais/infranacionais que atuam nos mesmos setores 
regulados de atuação das referidas agências, além dos resultados obtidos pelo 
Projeto “Avaliação da Capacidade Institucional para Regulação”. Devem ser 
indicadas as referências às publicações consultadas, citando devidamente os 
autores, em observação às normas da ABNT. 

30 10% 

Produto II: Documento técnico apresentando a proposta de roadmap/plano de 
ação para cada umas das 4 (quatro) agências, construída a partir de reuniões com 
as agências reguladoras que receberão a consultoria. Conteúdo mínimo: 
recomendações voltadas a adoção de mecanismos e procedimentos de gestão 
da atividade regulatória, incluindo o processo de planejamento, 
indicadores, instituição da agenda regulatória; instrumentos de gestão e 
revisão do estoque regulatório, indicadores e metas para a simplificação e 
racionalização do arcabouço teórico regulatório. Referências: legislação 
brasileira, publicações sobre regulação, manuais e guias, indicadores, 
experiências das agências reguladoras participantes e benchmarking nacional e 
internacional.  

70 20% 

Produto III: Documento técnico apresentando a proposta de roadmap/plano de 
ação para cada umas das 4 (quatro) agências, construída a partir de reuniões com 
as agências reguladoras que receberão a consultoria. Conteúdo mínimo: 
recomendações de referências normativas e procedimentos para a 
normatização, adoção e aperfeiçoamento do processo de Análise de Impacto 
Regulatório – AIR no âmbito das referidas agências. Referências: legislação 
brasileira, publicações sobre regulação, manuais e guias, indicadores, 
experiências das agências reguladoras participantes e benchmarking nacional e 
internacional. 

110 15% 

Produto IV: Documento técnico apresentando a proposta de roadmap/plano de 
ação para cada umas das 4 (quatro) agências, construída a partir de reuniões com 
as agências reguladoras que receberão a consultoria. Conteúdo mínimo: 

150 20% 
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Descrição dos Produtos 
Prazo 

Acumulado 
(dias) 

Pagamento 
(% da remuneração*) 

recomendações de critérios e parâmetros para a escolha e implementação de 
metodologias para a comparação das alternativas regulatórias nas Análises 
de Impacto Regulatório – AIR, incluindo, mas não se limitando a: análise 
multicritério; análise de custo-benefício; análise de custo-efetividade; 
análise de custo; análise de risco; análise risco-risco. Referências: Legislação 
Brasileira, publicações sobre regulação, manuais e guias, indicadores, 
experiências das agências reguladoras participantes e benchmarking nacional e 
internacional. 
Produto V: Documento técnico apresentando a proposta de roadmap/plano de 
ação para cada umas das 4 (quatro) agências, construída a partir de reuniões com 
as agências reguladoras que receberão a consultoria. Conteúdo mínimo:  
proposição de estratégias visando integrar a avaliação do resultado 
regulatório – ARR à atividade de elaboração normativa, incluindo os 
critérios para a sua realização e detalhamento das principais perspectivas a 
serem adotadas, incluindo: avaliação de processo, avaliação de impacto e 
avaliação econômica. Referências: legislação brasileira; publicações sobre 
regulação, manuais e guias, indicadores, experiências das agências reguladoras 
participantes e benchmarking nacional e internacional. 

190 15% 

Produto VI: Documento técnico consolidado (revisado e diagramado) 
apresentando a versão final das propostas de roadmap/plano de ação para cada 
umas das 4 (quatro) agências, contemplando os diferentes aspectos abordados 
nos produtos anteriores. 

210 20% 

TOTAL 210 100% 
*Remuneração: R$ 76.738,20 (sessenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos). 

3.1. Uma vez entregues, os documentos serão submetidos à análise técnica e à aprovação final da 
Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura (DI/SFC/CGU).  

3.2. Somente serão pagos os produtos que, efetivamente, atenderem tecnicamente às demandas 
exigidas neste Termo de Referência e que tiverem a qualidade exigida para a consultoria. 
 

4. ATIVIDADES MÍNIMAS QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS 

As atividades da consultoria deverão ser desenvolvidas sob supervisão da equipe técnica da 
Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura (DI/SFC/CGU). 
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Além das atividades específicas atribuídas ao desenvolvimento de cada produto da consultoria em 
análise, o consultor deverá: 

a. Apresentar à contratante, plano de trabalho das atividades de consultoria, contemplando 
marcos intermediários de monitoramento referentes às entregas dos produtos, para fins de 
avaliação e proposição de ajustes pela CGU. 

b. Levantar e avaliar as responsabilidades, condicionantes e eventuais impactos, riscos e 
dificuldades de todas as partes relacionadas (stakeholders) envolvidas para adoção dos 
aperfeiçoamentos propostos voltados a medidas de planejamento, análise de impacto e 
revisão do estoque de normas; 

c. Produzir subsídios de avaliação, do ponto de vista normativo e jurídico, com relação à 
necessidade de alterações legais para a implementação, pelos órgãos reguladores, das 
medidas propostas; 

d. Participar de reuniões e estabelecer interlocuções, durante toda a execução do contrato, com 
profissionais das instituições envolvidas (agências reguladoras, CGU, PNUD e UNOPS), a 
fim de obter informações que propiciem a construção dos documentos técnicos 
relacionados às ações empreendidas; 

e. Realizar reuniões com a equipe de servidores da CGU para a transferência de conhecimento 
nas matérias relacionadas a esta consultoria; 

f. Realizar reuniões de apresentação dos produtos intermediários e finais, na qual poderão 
participar técnicos das instituições envolvidas no projeto; 

g. Realizar apresentação final da consultoria para órgãos e instituições parceiras. 

5. LOCAL DE TRABALHO 

Teletrabalho (Home Based), em território nacional. 

 
5.1 DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS 

O consultor contratado deverá ter disponibilidade para eventuais viagens, com a finalidade de 
executar atividades, caso haja necessidade, para a execução deste termo. 

5.2 DESPESAS COM ESTADIA 

As despesas com qualquer necessidade de deslocamento para Brasília-DF ou outra localidade, bem 
como gastos com estadia, serão custeadas pelo projeto ou pelas agências reguladoras. 
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6. PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

O prazo para execução do trabalho e consequente entrega dos produtos acima listados é de 7 (sete) 
meses, a partir da data de assinatura do contrato, respeitando-se os prazos definidos por produto, 
conforme o “Item 3- Produtos Esperados e Cronograma de Entrega” deste termo de referência. 
 
7. PROCESSO SELETIVO 
 
Os interessados em participar do processo seletivo deverão encaminhar currículo, conforme 
modelo P11 (disponível no site: http://phf.undp.org.br/SignIn/Index?ReturnUrl=%2f), para 
sfc.creg@cgu.gov.br, com o título “Processo Seletivo – pessoa física – para elaboração de 
roadmaps/planos de ação para órgãos reguladores - temática: mecanismos e instrumentos 
voltados à qualidade regulatória”, até o dia 10 de outubro de 2021. 
 
7.1 PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR 
 
Serão analisados os currículos, conforme o perfil abaixo: 
 

7.1.1 REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 

• Formação superior, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 
• Experiência profissional de, no mínimo, 10 (dez) anos, em assuntos relacionados à 

regulação, concessões e parcerias público-privadas. 

7.1.2 REQUISITOS DESEJÁVEIS  

• Pós-graduação (strictu ou lato sensu) em áreas do conhecimento relacionadas à melhoria 
da qualidade regulatória; 

• Experiência profissional em órgãos públicos reguladores; 
• Experiência profissional em articulação institucional; 
• Proficiência em inglês (nível intermediário). 

 
 

Os critérios de seleção constam no Anexo I deste edital. 
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8. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS 
 
Para participar do processo seletivo e para assinatura do contrato, o candidato deverá possuir 
material disponível comprobatório dos requisitos especificados para o respectivo perfil. Somente 
será contratado o candidato que apresentar o material comprobatório do atendimento integral aos 
requisitos mínimos estabelecidos no edital, no momento em que for exigido. 
 
9. DISPONIBILIDADE 
 
O candidato deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos. 
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ANEXO I  

Critérios de Seleção / Avaliação 

 

Será desconsiderada a candidatura enviada em desconformidade com o previsto no presente Edital. 
Obrigatório preenchimento do formulário P11.  
 

Classificação das Propostas Técnicas (CV e Entrevista) 

Os currículos serão analisados em duas etapas, segundo os critérios a seguir:  

 

i) 1ª Etapa (Eliminatória/Não Pontuável): 

Atendimento das qualificações mínimas, definidas no item “7.1.1. Requisitos Obrigatórios”. 
Tem caráter eliminatório, ou seja, caso o candidato não preencha as qualificações mínimas 
demandadas, será eliminado do certame.  
 

ii) 2ª Etapa (Classificatória/Pontuável): 
 
Análise Curricular e Entrevista 
 
Pontuação dos currículos não eliminados na 1ª Etapa, no valor máximo de até 70 (setenta) pontos, 
de acordo com os critérios apresentados na tabela a seguir:  
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Descrição 

Pontuação 
por ano de 
experiência

/evento 

Pontuação 
máxima Pontuação total 

Pós-graduação em 
áreas do 
conhecimento 
relacionadas à 
melhoria da 
qualidade 
regulatória 
(Pontuação não 
cumulativa) 
  
  

 Doutorado  20 20 20 

Mestrado 15 15 15 

Especialização 10 10 10 

Experiência profissional em órgãos 
públicos reguladores 3 24 24 

Experiência em articulação institucional 2,5 20 20 

Proficiência em inglês (nível 
intermediário) 6 6 6 

TOTAL PONTUAÇÃO   70 

 

 
Sobre a avaliação: 
 
A Comissão de Avaliação será composta por até 3 (três) servidores, que atribuirão notas individuais 
de avaliação. A nota final do consultor será a média ponderada das notas individuais dos 
avaliadores.  
 
As pontuações individuais serão atribuídas de acordo com as informações do candidato, 
apresentadas no Curriculum Vitae – CV, e com seu desempenho na entrevista. Para tanto, é 
importante que o candidato indique claramente, em seu CV, as experiências profissionais 
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requeridas, tanto na parte obrigatória, como na parte pontuável, de forma que a Comissão de 
Avaliação possa realizar a análise adequada. 

2ª Fase - Entrevista  

Os candidatos que apresentarem as três (03) maiores pontuações na 1ª Etapa, serão convocados 
para entrevista (à distância), para a qual será atribuído o valor máximo de até 30 (trinta) pontos, 
avaliando-se os seguintes quesitos:  
 
• Experiência e conhecimentos em análise de impacto regulatório (ex-ante e ex-post) – até 8 

pontos; 
(Excelente 08 pontos - Bom 06 pontos - Satisfatório 03 pontos - Ruim 1 ponto) 

• Experiência e conhecimentos sobre planejamento da atuação regulatória e gestão de 
estoque regulatório – até 6 pontos;  
(Excelente 06 pontos - Bom 04 pontos - Satisfatório 02 pontos - Ruim 1 ponto) 

• Conhecimento sobre Gestão Pública – até 4 pontos; 
(Excelente 04 pontos - Bom 03 pontos - Satisfatório 02 pontos - Ruim 1 ponto) 

• Relato das experiências profissionais – até 4 pontos; 
(Excelente 04 pontos - Bom 03 pontos - Satisfatório 02 pontos - Ruim 1 ponto) 

• Domínio das disposições e conteúdo do edital – até 4 pontos;  
(Excelente 04 pontos - Bom 03 pontos - Satisfatório 02 pontos - Ruim 1 ponto) 

• Fluência verbal, articulação e capacidade de comunicação – até 4 pontos. 
(Excelente 04 pontos - Bom 03 pontos - Satisfatório 02 pontos - Ruim 1 ponto) 

 
A Comissão de Avaliação da entrevista será composta por até três servidores da CGU. 
 
Considerações Especiais 
 
Esta contratação será conduzida pela DI/SFC/CGU, com o apoio da Coordenação-Geral de 
Licitações, Contratos e Documentação – CGLCD/DGI/SE/CGU e do PNUD, seguindo as normas 
e diretrizes do organismo (seleção simplificada) e a legislação brasileira (Decreto nº 5.151, de 22 
de julho de 2004 e Portaria MRE nº 8, de 4 de janeiro de 2017). 
 
De acordo com as regras das Nações Unidas e com o art. 7º do Decreto nº 5.151/2004, 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 ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. 
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A execução dos trabalhos previstos não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo 
trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica conforme prevê o § 9º do art. 4º do 
Decreto nº 5.151/2004. 
 
Em conformidade com a Portaria MRE nº 8/2017 “É vedada a contratação de consultor que já 
esteja cumprindo contrato de consultoria por produto vinculado ao projeto de cooperação técnica 
internacional”. A nova contratação está condicionada ao cumprimento de interstícios, a saber: 
 

a) Noventa (90) dias para contratação no mesmo projeto; 
b) Quarenta e cinco (45) dias para contratação em projetos diferentes, executados pelo mesmo 

órgão ou entidade executora; 
c) Trinta (30) dias para contratação para projetos executados em diferentes órgãos ou 

entidades executoras. 


