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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A 

FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

1. SOBRE A FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL 

 

Desde 2007, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal atua com a primeira infância, sua 

principal causa. Estabelecemos prioridades alinhadas aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais especificamente a meta 4.2 que diz: “Até 

2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento 

de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que 

eles estejam prontos para o ensino primário.  

Nossa contribuição se dá a partir do apoio ao desenvolvimento de modelos e pesquisas 

aplicadas, de ações de comunicação e pela articulação com lideranças públicas e 

privadas, via estratégias de advocacy, com o objetivo de melhorar o acesso e 

qualidade da educação infantil e serviços de parentalidade, sensibilizar a sociedade 

sobre a importância do tema e ter métricas de avaliação (desenvolvimento e 

educação infantil) que promovam transparência e orientem os gestores em seus 

processos de tomada de decisão. 

 

2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

Buscamos uma consultoria que auxilie na implementação da Agenda Mínima da Frente 

Parlamentar Mista da Primeira Infância (FPPI) para 2021-2022 e na elaboração e 

implementação dos planos de ação para cada um dos seus objetivos, tornando sua 

atuação mais coordenada e assertiva.  

2.1. Características da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância (FPPI) 

• A FPPI é composta por parlamentares de diversos partidos do espectro político 

que, em comum, têm o interesse pela Primeira Infância; 

• A FPPI conta com uma governança prevista em estatuto, mas que ainda não foi 

integralmente implementada; 

• Os parlamentares membros da FPPI são engajados na agenda, mas precisam de 

apoio técnico e de gestão para consecução dos objetivos da Frente; 

• Em abril de 2021, a FPPI pactuou uma Agenda Mínima de temas a serem 

priorizados. A elaboração de planos de ação para cada tema e a sua 

implementação caberá à consultoria contratada; 

 

3. ESCOPO DA PROPOSTA 

 

A consultoria contratada terá o papel de:  

 
3.1. Macro Funções 

 
• Monitorar a agenda prioritária da FPPI; 
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• Acompanhar as pautas e proposições relacionadas à Primeira Infância em 

tramitação no Congresso Nacional; 

• Organizar as atividades promovidas pela FPPI; 

 
3.2. Micro Funções 

  

• Analisar e, se for o caso, propor à coordenação alterações nas ferramentas e 

documentos de gestão e governança da FPPI (Ex: planejamento estratégico, 

modelo de governança, regimento, plano de trabalho); 

• Realizar benchmarking junto a outras frentes parlamentares a fim de se 

incorporar as melhores práticas ao planejamento e funcionamento da FPPI; 

• Elaborar, validar e implementar os planos de ação para a Agenda Mínima da 

FPPI para o biênio 2021-2022, com a definição dos objetivos estratégicos 

institucionais, metas de impacto e programáticas; 

• Identificar os principais desafios e oportunidades de atuação da Frente 

Parlamentar considerando as pautas prioritárias da primeira infância; 

• Organizar as atividades previstas para o ano de 2021 e 2022; 

• Estruturar o monitoramento do desempenho institucional; 

• Elaborar e implementar um calendário de reuniões sistemáticas com os 

membros da FPPI, de forma a fomentar seus encontros e resultados; 

• Acompanhar e monitorar as proposições legislativas referentes à primeira 

infância, e reportar aos membros da FPPI (ferramenta cedida pela FMCSV); 

• Articular com as assessorias dos parlamentares integrantes da FPPI para 

impulsionamento das pautas prioritárias da Primeira Infância;  

• Dar assistência aos eventos realizados pela FPPI; 

 

4. ENTREGÁVEIS 

 

• Elaboração e implementação de planos de ação para o cumprimento da 

Agenda Mínima da FPPI, de acordo com as prioridades do seu Conselho 

Executivo; 

• Reportes semanais aos membros do Conselho Executivo da FPPI, com as 

prioridades legislativas para a primeira infância, os projetos em pauta que 

afetam a primeira infância, e as indicações técnicas de organizações 

parceiras em relação ao mérito de cada proposição com chances de 

deliberação, com reportes periódicos também à FMCSV; 

• Outros produtos a serem definidos a partir do desenvolvimento dos trabalhos e 

das pautas priorizadas. 

 

5. REQUISITOS 

 

• Experiência em assessoramento executivo; 

• Experiência em articulação política; 

• Conhecimento do processo legislativo; 

• Conhecimento em políticas para Primeira Infância; 

• Residência em Brasília; 
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• Perfil proativo e autônomo; 

• Capacidade de trabalhar de forma apartidária e republicana; 

 

 

6. FORMATO DA PROPOSTA 

 

Para ser considerada, a proposta precisa, necessariamente, conter: 

 

a. CNPJ e Razão Social da Organização (CPF, RG e Nome Completo para Pessoa 

Física);  

b. Inscrição Estadual e Cadastro de Contribuinte Mobiliário (quando aplicável);  

c. Valor total bruto incluindo e discriminando os eventuais impostos incidentes;  

d. Forma e Prazos de Pagamento; 

e. Dados de Contato (Nome, telefone e e-mail); 

f. Cronograma de entregas, validações e etc; 

g. Dados bancários. 

 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 
ETAPAS PREVISTAS DATA LIMITE 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 04/06 

SELEÇÃO DE FORNECEDOR 11/06 

PRAZO DO CONTRATO Junho/2021 

a 

Dezembro/ 

2022 

 

8. PAGAMENTO 

 

O pagamento será realizado por meio de transferências bancárias, em parcelas a serem 

definidas em conjunto com a empresa escolhida. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

a. Qualidade da proposta; 

b. Indicação de parceiros; 

c. Custos e prazos de execução. 

 

 

O prazo de envio da proposta: até 04/06 para mcarolina@fmcsv.org.br, com cópia 

para lsantos@fmcsv.org.br 
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