Relatório de detalhes do processo de compra
Nº do processo:

2061034 000006/2021

Órgão ou entidade:
Unidade:

FUNDACAO JOAO PINHEIRO

GCCA

Situação: Gerado
Objeto do processo:
Contratação de Serviço de Consultoria relativos à construção e acompanhamento da metodologia de
desenvolvimento de competências individuais para o Programa de Liderança e Gestão - PLG.
Condições de Pagamento:

De acordo com o estabelecido em contrato

Procedimento de contratação:
Inexigibilidade - Notória especialização
Tipo de licitação:

Menor Preço

Critério de julgamento:

Por item

Data do cadastramento:

04/03/2021

Valor total previsto: R$ 35.800,00

Dotações orcamentárias:
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Número do item:

1

Código do item:

000011770

Especificação do item de material ou serviço:
SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE EDUCACAO
Natureza de despesa:

03 - SERVICOS

Prazo de entrega: Garantia mínima:

-

Demais informações necessárias para contratação:
Conforme contrato.
Unidade de aquisição / fornecimento:
Preço de referência:

1,00 UNIDADE

35800,0000

Origem:

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não
Situação: Gerado
Frequência de entrega: Diária
Cidade: Belo Horizonte
Pedido:

2061034 000008/2021

Elemento-item de despesa:

1,0000

3502 - SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA

Preço de referência:

35800,0000

Unidade responsável:

2061034 - GCCA

Unidade contábil:

Quantidade:

Origem:

Banco de melhores preços

2060001

Unidade orçamentária:

2061 - FJP

Local de entrega:
Fundação João Pinheiro: Por meio de plataforma online.
Linha de fornecimento:
SERVICO DE CONSULTORIA OU ASSESSORIA
Justificativa da aquisição:
Contratação de Serviço de Consultoria para o Programa de Liderança e Gestão PLG.
Observação:
Sei: 2060.01.0001990/2020-77
Projeto: 05.557.2021
Disponibilidade mediante cota orçamentária.
Solicitação:
Nº da solicitação: 2061031 000002/2021
Quantidade:

1,0000

Unidade solicitante: GER. CAP. TREIN.
Justificativa:
O Programa de Liderança e Gestão Pública (PLG) é um Programa único, sendo ofertado pela primeira
vez pela Fundação João Pinheiro. O Programa buscará desenvolver gestores para uma atuação
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estratégica e inovadora na administração pública, por meio do desenvolvimento de competências de
profissionais que ocupam posições de gestão na área pública ou almejam ocupá-las. O programa
possui uma proposta que conjugará diferentes metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem
para abordar as principais capacidades de liderança e gestão dos executivos do Setor Público. O
Programa possui uma carga horária de 130hs e contemplará, por meio de diferentes estratégias de
ensino à distância, atividades conceituais, práticas e vivenciais. Além da discussão de diferentes
temáticas contidas em módulos, o PLG contará ainda com o mapeamento, acompanhamento e
desenvolvimento de competências individuais e com encontros que colocarão os participantes em
contato com vivências e histórias de vida de profissionais experientes na área pública. Muitos dos
conteúdos e metodologias e estratégias aqui utilizadas foram desenvolvidas exclusivamente para este
Programa, não sendo anteriormente trabalhados em nenhum outro Programa da Fundação João
Pinheiro e não sendo encontrados com tal formato no mercado, o que caracteriza a sua singularidade.
Para a oferta do Programa no mercado com alto padrão de qualidade, faz-se necessária a contratação
de profissionais que possuem notória especialização e reconhecimento profissional para ministrar
módulos, palestras, atividades relacionadas ao desenvolvimento de competências e mentorias,
previstos no Programa. Considerando a totalidade de profissionais necessários ao Programa, mais de
30 dentre docentes e facilitadores, importante ressaltar que não existe na Fundação João Pinheiro,
nem no Estado, docentes e profissionais com a capacidade técnica requerida para ministrar algumas
disciplinas ou executar atividades específicas do Programa de Liderança e Gestão (com referências
teóricas e experiência prática e gerencial na temática do Programa), sendo necessário, portanto,
recorrer a contratação de prestadores de serviços externos, como é o caso da contratação da
consultoria ASAP Desenvolvimento Organizacional LTDA.
Um dos componentes do Programa de Liderança e Gestão refere-se ao desenvolvimento de
competências individuais dos participantes, por meio da construção e acompanhamento dos
respectivos portfólios de competências gerenciais e de liderança. Para a construção e
acompanhamento desta etapa faz-se necessário um profissional experiente na área que já tenha
atuado em programas semelhantes. A construção e acompanhamento do Portfólio de Competências
individuais dos participantes do Programa irá contemplar: a aplicação e análise de teste individual de
personalidade profissional e devolutiva coletiva aos participantes; mapeamento das competências de
cada participante, com identificação das competências detidas e das lacunas de competências
individuais; construção da metodologia e do modelo do Portfólio de Competências individuais (Plano
de desenvolvimento individual); elaboração e condução de Oficina de autoconhecimento dos
participantes e de construção do Portfólio de competências individuais, realização de encontros de
acompanhamento do Portfólio de competências dos participantes; e preparação e acompanhamento
de facilitadores que acompanharão o processo de desenvolvimento de competências em pequenos
grupos.
Para o desenvolvimento deste trabalho exige-se uma expertise específica já que concilia conteúdos
acadêmicos e gerenciais adequados à proposta de desenvolvimento de competências de profissionais
que ocupam cargos de liderança em um processo praticamente individualizado que exige do
profissional ampla experiência na área. Além disso, um dos diferenciais do Programa refere-se à
aplicação de teste de personalidade profissional que servirá de subsídio para o desenvolvimento dos
participantes. Os testes de maior qualidade do mercado exigem certificação profissional para
aplicação, possuída pela empresa ASAP Desenvolvimento Organizacional LTDA.
Rotineiramente são desenvolvidos cursos pela Fundação João Pinheiro, em vista de sua competência
estatutária de promover a formação profissional em técnicas e competências demandadas para a
modernização administrativa do setor público e para a implementação de políticas públicas, mediante a
oferta de cursos regulares de graduação, pós-graduação, capacitação e treinamento e outros
programas especiais. E ao colocar o mercado um Programa de tamanha envergadura, a contratação
de uma consultoria com ampla experiência é a única alternativa que se mostra viável para inserção e
consolidação deste no mercado.
A ASAP Consultoria Organizacional e Coach possui vivência de mais de 20 (vinte) anos prestando
consultoria de gestão de pessoas em diversas empresas, atuando em projetos e programas de
desenvolvimento em Gestão de Pessoas, Gestão da Mudança, Liderança, Equipes, Gestão e
Desenvolvimento de Talentos, Coach de Carreira e RH Estratégico. A empresa, por meio de sua sócia
proprietária, atua também na Fundação Dom Cabral (FDC) nas áreas de liderança, trabalho em equipe
e desenvolvimento de carreira desde 2002 e na coordenação técnica (de conteúdo e metodologia de
aulas) da ênfase de Pessoas do Programa de Especialização em Gestão da FDC de 2002 a 2010. A
empresa também atuou na estruturação do Assessment profissional da TREKKER FDC.
Pelos motivos acima expostos é possível atestar a necessidade de contratação da ASAP Consultoria
Organizacional e Coach, considerando a necessidade do Programa e a expertise da empresa em
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questão.
Observação:
A unidade solicitante do pedido 2061067 está com problema no portal de compras. Os administradores
já solicitaram informações da SEPLAG. Para que a contratação seja feita em tempo hábil, foi utilizado
a unidade 2061031 para esta solicitação.

PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DECLARO QUE PARA AS
DESPESAS DECORRENTES DO OBJETO DESTE PROCESSO DE COMPRA HÁ ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM O CORRENTE ORÇAMENTO APROVADO E
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E COM A LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
ERICA ORZIL
VIANA:0346
6881676
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ERICA ORZIL VIANA - Ordenador
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