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1. PROJETO
Fortalecimento da organização do movimento social das pessoas com deficiência no Brasil e divulgação de suas
conquistas.
2. ENQUADRAMENTO
2.1 RESULTADOS
Resultado 2.1 - Diagnóstico sobre a situação social das pessoas com deficiência concebido e difundido.
2.2 ATIVIDADES
Atividade 2.1.3 - Identificar mecanismos para construção de políticas de disseminação dos direitos das pessoas com
deficiência.
3. JUSTIFICATIVA
O Conade é um órgão superior de deliberação colegiada, criado para acompanhar e avaliar o desenvolvimento de
uma política nacional para inclusão da pessoa com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde,
trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigidas a esse grupo
social. O Conade faz parte da estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH/PR).
O conselho foi criado no âmbito do Ministério da Justiça (MJ), em 1 de junho de 1999, através do Decreto
3.076/199. Em dezembro do mesmo ano o Decreto 3.298/1999, que instituiu a Política Nacional para Inclusão da
Pessoa com Deficiência, revogou o Decreto 3.076/1999, mas manteve o Conade ligado ao MJ. Em 2003, a Lei
10.683, de 28/05/2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, trouxe
em seu artigo 24 a menção do Conade como parte da estrutura do governo, vinculada à então Secretaria Especial
dos Direitos Humanos. Em março de 2010 foi editada a Medida Provisória nº 483 alterando a Lei 10.683, que
atualizou o nome do Conade, necessária por conta da ratificação da Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa
com Deficiência. Dessa forma o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência passou a
ser Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil existem 45,6 milhões de
pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 23,92% da população brasileira. O Conade foi criado
para que essa população possa tomar parte do processo de definição, planejamento e avaliação das políticas
destinadas à pessoa com deficiência, por meio da articulação e diálogo com as demais instâncias de controle
social e os gestores da administração pública direta e indireta.
Esta proposta busca sistematizar os 15 anos de atuação do conselho como forma de termos uma produção que
possa subsidiar conselhos municipais, estaduais, gestores e movimento social na busca pelo fortalecimento e
aprimoramento do controle social.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃ
Contratação de (1) um consultor especializado para elaboração de trabalhos de criação, concepção e produção de
projeto de livro sobre os principais avanços e conquistas ao longo dos 15 anos do Conade.
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
5.1 Especificação (Consultor para elaboração de livro CONADE)
1.Elaborar metodologia de trabalho, contendo prazos e propostas para cumprimento de cada produto a ser
elaborado para subsidiar documento técnico contendo metodologia a ser utilizada para a produção do trabalho
e apresentação da proposta de publicação;
2.Fazer leitura crítica, síntese e análise de documentos produzidos pelo Conade no período 1999/2013 para
subsidiar a produção do documento técnico contendo resumo e análise das resoluções e demais documentos
produzidos pelo Conade no período de 1999 a 2013, indicando os principais avanços nas políticas públicas
voltadas para as pessoas com deficiência;
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3.Elaborar linha do tempo das políticas públicas para pessoa com deficiência no Brasil e seus mecanismos
de acesso e monitoramento para subsidiar a produção do documento técnico contendo resumo e análise das
resoluções e demais documentos produzidos pelo Conade no período de 1999 a 2013, indicando os principais
avanços nas políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência;
4.Realizar pesquisa documental, bibliográfica e entrevistas sobre assuntos relacionados ao Conade no
período de 1999/2013 para subsidiar a produção do documento técnico contendo resumo e análise das
resoluções e demais documentos produzidos pelo Conade no período de 1999 a 2013, indicando os principais
avanços nas políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência;
5.Elaborar instrumento de análise das produções das três conferências nacionais dos direitos da pessoa com
deficiência para subsidiar a produção de documento técnico contendo análise das três conferências
nacionais e indicação dos principais avanços ocorridos no período de 1999 a 2013 nas políticas públicas voltadas
para o segmento das pessoas com deficiência;
6.Sistematizar e consolidar resultados da pesquisa com análise crítica para subsidiar a produção de documento
técnico contendo análise das três conferências nacionais e indicação dos principais avanços ocorridos no
período de 1999 a 2013 nas políticas públicas voltadas para o segmento das pessoas com deficiência;
7.Participar de reuniões, seminários, encontros e demais atividades organizadas pelo Conade para subsidiar a
produção de documento técnico contendo análise das três conferências nacionais e indicação dos principais
avanços ocorridos no período de 1999 a 2013 nas políticas públicas voltadas para o segmento das pessoas
com deficiência;
8.Elaborar projeto técnico com sistematização de todos os dados obtidos, em formato de livro, incluindo artefinal e diagramação para dar contado do produto final - Projeto contendo arte final da publicação e matriz de CD
com arquivos em formatos acessíveis.
6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica (Consultor para elaboração de livro CONADE)
Formação superior em ciências políticas ou humanas, preferencialmente nas áreas de história, letras e sociologia,
devidamente reconhecida pelo MEC.
B. Exigências Específicas
B.1 Exigências específicas (Consultor para elaboração de livro CONADE)
- Experiência mínima de 2 anos na área de políticas para pessoa com deficiência.
- Desejável experiência na área de conselhos de direitos.
- Desejável experiência na produção de projetos/relatórios de pesquisa.
? Disponibilidade para viagens.
7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos (Consultor para elaboração de livro CONADE)
Qtd. Parcelas: 4
ENQUADRA
MENTO

DESCRIÇÃO DA PARCELA

VALOR DA
PARCELA

PRAZO DE
ENTREGA

2.1.3

Produto 1 – Documento técnico contendo metodologia a ser utilizada para a
produção do trabalho e apresentação da proposta de publicação

R$ 8,000.00

30 dias após a
assinatura do
contrato

2.1.3

Produto 2 – Documento técnico contendo resumo e análise das resoluções e
demais documentos produzidos pelo Conade no período de 1999 a 2013,
indicando os principais avanços nas políticas públicas voltadas para as pessoas
com deficiência

R$ 10,000.00

60 dias após a
assinatura do
contrato

2.1.3

Produto 3 – Documento técnico contendo análise das três conferências
nacionais e indicação dos principais avanços ocorridos no período de 1999 a 2013
nas políticas públicas voltadas para o segmento das pessoas com deficiência

R$ 12,000.00

120 dias após a
assinatura do
contrato

2.1.3

Produto 4 – Projeto contendo arte final da publicação e matriz de CD com arquivos
em formatos acessíveis: 1 (um) CD com o conteúdo do material impresso (Livro:
15 anos do Conade) em formatos acessíveis (.doc, pdf texto e txt), inclusive com
descrição de imagens e tabelas.

R$ 15,000.00

180 dias após a
assinatura do
contrato
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8. VALOR GLOBAL
8.1 Valor global (Consultor para elaboração de livro CONADE)
R$ 45.000,00
9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO
9.1 Local de entrega/realização (Consultor para elaboração de livro CONADE)
Brasília
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
10.1 Prazo de execução (Consultor para elaboração de livro CONADE)
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 6 meses
Data de Término: 17/08/2014
11. NÚMERO DE VAGAS
11.1 Número de vagas (Consultor para elaboração de livro CONADE)
1 vaga(s)
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Não se aplica
13. CONSIDERAÇÕES
Não se aplica
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