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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente relatório tem como objetivo compor o processo de Tomada de Contas 
Anual do exercício de 2006, da Unidade Jurisdicionada Agregadora deste Ministério, 
representada pela Secretaria Executiva Unidade Gestora 280107, que agrega o Órgão 
consolidador 28801 - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Este 
consolida as contas das Coordenações-Gerais de Planejamento, Orçamento e Finanças - Unidade 
Gestora - 280102, de Recursos Logísticos - Unidade Gestora - 280101 e de Recursos Humanos - 
Unidade Gestora - 280104. A Unidade Jurisdicionada agrega ainda, a Secretaria de 
Desenvolvimento da Produção - Unidade Gestora - 280109, a Secretaria de Comércio Exterior 
Unidade Gestora - 280110, Secretaria de Tecnologia Industrial - Unidade Gestora – 280112, 
Secretaria de Tecnologia Industrial/Acordo/MDIC/UE - Unidade Gestora – 280117, Secretaria 
de Tecnologia Industrial/Acordo/MDIC/UE - Unidade Gestora – 280120 e a Secretaria de 
Comércio e Serviços - Unidade Gestora - 280119, conforme definido no Anexo I, da Decisão 
Normativa TCU no 81, de 06 de dezembro de 2006.  

 
Seu conteúdo guarda consonância com a referida Decisão e com o disposto na 

Instrução Normativa TCU no 47, de 27 de outubro de 2004, que estabeleceu nova sistemática 
para organização e apresentação de processos de tomada e prestação de contas de forma 
consolidada e agregada e demais orientações técnicas relevantes recebidas da Secretaria Federal 
de Controle Interno – SFC, para elaboração do Relatório de Gestão em conformidade com a 
Norma de Execução n° 3, de 28 de dezembro de 2006, aprovada pela Portaria nº 555/PR/CGU, 
de 28 de dezembro de 2006.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

SECRETARIA EXECUTIVA 
 

 

1.   DADOS GERAIS 

 
1.1- Nome da Unidade Jurisdicionada Agregadora: Secretaria Executiva – SE  

1.2- CNPJ: 00 394 478/0001-43 

1.3- Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo 

1.4- Vinculação: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

1.5- Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco “J”, 8º andar, CEP: 70.053-900,  

 Brasília-DF    Telefone: 3425-7041    Fac-símile: 3425-7194 

1.6- Endereço eletrônico: se@desenvolvimento.gov.br  

1.7- Gestão: 00001 – Tesouro  

1.8- Unidades Gestoras e Órgão: 
280107 - Secretaria Executiva – Unidade Jurisdicionada Agregadora 

280118 - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – Unidade Jurisdicionada 
Consolidadora – 28801 – Órgão Consolidador  

280102 – Coordenação – Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – Unidade Consolidada 

280101 - Coordenação – Geral de Recursos Lógisticos – Unidade Consolidada 

280104 - Coordenação – Geral de Recursos Humanos – Unidade Consolidada 

280109 - Secretaria de Desenvolvimento da Produção – Unidade Agregada 

280110 - Secretaria de Comércio Exterior – Unidade Agregada 

280112 - Secretaria de Tecnologia Industrial – Unidade Agregada 

280117 - Secretaria de Tecnologia Industrial/Acordo/MDIC/UE-Unidade Agregada  

280119 - Secretaria de Comércio e Serviços – Unidade Agregada 

280120 - Secretaria de Tecnologia Industrial/Acordo/MDIC/UE - Unidade Agregada  

 

1.9 -      Norma de criação e finalidade: 

 
  Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios. A Secretaria Executiva, órgão de assistência direta e 
imediata ao Ministro tem como finalidade: i) assistir ao Ministro de Estado na supervisão das 
atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das entidades vinculadas; ii) 
supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e 
de orçamento, de organização e modernização administrativa, de contabilidade, de administração 
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financeira, de administração dos recursos de informação e informática, de recursos humanos e de 
serviços gerais, no âmbito do Ministério; iii) auxiliar o Ministro de Estado na definição das 
diretrizes e na implementação das ações da área de competência do Ministério; e iv) coordenar, 
no âmbito do Ministério, os estudos relacionados com anteprojetos de leis, medidas provisórias, 
decretos e outros atos normativos.  

 

1.10 Normas que estabeleceram a estrutura orgânica 

 
 Decreto no 5.532, de 6 de setembro de 2005 e Decreto no 5.964, de 14 de novembro de 
2006, que aprovou a estrutura regimental do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior - MDIC e Portaria nº 14/GM/MDIC, de 20 de janeiro de 2006, republicada 
no Diário Oficial da União, de 20 de abril de 2006, revogada pela Portaria nº 18, de 22 de 
janeiro de 2007, que aprovou os Regimentos Internos deste MDIC. 
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2. SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – 
SPOA (UNIDADE JURISDICIONADA CONSOLIDADORA) 
 

  A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – 
SPOA/SE/MDIC, Órgão Setorial dos Sistemas de Planejamento, de Orçamento, de 
Administração Financeira e de Contabilidade Federal, vinculada à Secretaria Executiva,  
consolida as contas da Coordenação–Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças, da 
Coordenação–Geral de Recursos Logísticos e da Coordenação–Geral de Recursos Humanos, e 
tem as seguintes competências: 

- planejar, coordenar e executar as atividades de organização e modernização 
administrativa, bem como as relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de 
orçamento, de contabilidade, de administração financeira, de administração dos recursos de 
informação e informática, de recursos humanos e de serviços gerais, no âmbito do Ministério; 

- promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais, referidos 
no inciso anterior, informar e orientar os órgãos do Ministério, quanto ao cumprimento das 
normas administrativas estabelecidas, bem como elaboração e consolidar planos e programas das 
atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior; 

- acompanhar, promover a avaliação de projetos e atividades; 

- desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no 
âmbito do Ministério; e 

- realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis 
por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade que resulte em dano ao erário. 

 

 
2.1 COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 
– CGOF (UNIDADE JURISDICIONADA CONSOLIDADA) 

 
À Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças - CGOF, compete: 

 
- coordenar a elaboração e consolidar os planos e programas em nível setorial; 

- acompanhar a implantação de ações estratégicas setoriais; 

- desenvolver estudos para subsidiar a definição de políticas setoriais; 

- implantar sistemas de acompanhamento e avaliação dos programas em 
execução; 

- criar mecanismos operacionais que possibilitem melhor execução das 
programações orçamentárias e financeira setoriais; 

- elaborar relatórios analíticos de informações gerenciais das realizações físico-
financeiras; assim como apoiar e acompanhar a implantação de sistemas de informações 
estatísticas setoriais; 
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- planejar, coordenar, acompanhar, orientar e controlar as atividades 
orçamentárias e de programação financeira, no âmbito do Ministério; 

- coordenar o processo orçamentário e financeiro, em todas suas fases, no 
âmbito setorial; assim como definir o processo de elaboração orçamentária e de execução da 
programação financeira setorial; 

- definir normas e critérios financeiros a serem seguidos pelas unidades 
orçamentárias e setoriais, em consonância com aqueles emitidos pelos órgãos normativos; 

- promover a descentralização de créditos e de recursos financeiros para 
unidades gestoras setoriais; bem como produzir e fornecer informações orçamentárias e 
financeiras para o planejamento e para o processo de tomada de decisões; 

− implantar sistemas de avaliação dos processos  orçamentários e financeiros; e 

− coordenar, analisar e acompanhar, em nível setorial, a proposta da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO.  

  
  A CGOF é composta pelas Coordenações de Planejamento, de Programação e 
Orçamento, de Finanças e de Contabilidade, sendo que as Coordenações de Orçamento e 
Finanças realizam as funções inerentes à Unidade Gestora Executora 280102, relativamente às 
descentralizações de créditos orçamentários e de recursos financeiros. 

 

2.1.1 Na Coordenação de Contabilidade - CCONT destacam-se, dentre outras 
atividades, a realização da conformidade contábil das unidades gestoras da Administração Direta 
e dos órgãos da Administração Indireta, a prestação de assistência, orientação e apoio aos 
ordenadores de despesas e aos responsáveis por bens, direitos e obrigações, além de apoiar o 
Órgão Central de Contabilidade (Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF) na gestão do 
SIAFI. 

  O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC possui 
14 (quatorze) unidades gestoras pertencentes à Administração Direta, sendo 5 (cinco) unidades 
gestoras executoras e 9 (nove) unidades gestoras responsáveis. Como órgão superior é 
responsável pela supervisão de 6 (seis) órgãos pertencentes à administração indireta: Instituto de 
Metrologia Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial – INPI, Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, Fundo Nacional 
de Desenvolvimento – FND, Fundo Nacional de Desestatização – FND e Fundo de Garantia 
para Promoção da Competitividade – FGPC. É também responsável pela integração mensal no 
SIAFI do Balancete do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

No exercício de suas atividades, a CCONT desenvolveu as seguintes ações no 
exercício de 2006:  

 
Acompanhamento dos registros das conformidades diária e documental 
 

As Conformidades Diária e Documental podem ser registradas com uma das 
seguintes situações: 

 



 

- Sem conformidade (ausência do registro); 
- Conformidade sem restrição (sem pendência de regularização); e 
- Conformidade com restrição (com pendência de regularização). 

 
Os gráficos a seguir demonstram, no exercício de 2006, como foram registradas 

as conformidades diária e documental na administração direta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformidade de Diária 
Administração Direta

100%

conformidade
sem restrição
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Conformidade Documental 
Administração Direta

1%

99%

sem
conformidade

conformidade
sem restrição

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A meta da CCONT é reduzir o índice de registros “sem conformidade” a zero. 

Para isso vem atuando junto às Unidades Gestoras, por meio de mensagem via SIAFI, alertando 
quanto à importância dos registros das conformidades diária e documental, pois a ausência dos 
registros implica em conformidade contábil com restrição. 

 
 

Registro da Conformidade Contábil de Unidade Gestora 
 
 
Consiste na responsabilidade pelos registros contábeis efetuados. É registrada 

mensalmente nas Unidades Gestoras Executoras pelo contador responsável do Órgão. Em 2006 
foram registradas 54 conformidades, sendo 31 com restrição e 23 sem restrição como demonstra 
o quadro a seguir: 
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CONFORMIDADE CONTÁBIL - UG MÊS 
SEM RESTRIÇÃO COM RESTRIÇÃO 

Janeiro 2 2 
Fevereiro 2 2 
Março 2 2 
Abril 1 3 
Maio 1 3 
Junho 1 3 
Julho 2 3 
Agosto 2 3 
Setembro 3 2 
Outubro 2 3 
Novembro 1 4 
Dezembro 4 1 

TOTAL 23 31 
 
 
 
 
 
 

 
Registro da Conformidade Contábil de Órgão Superior 
 
 

A Conformidade Contábil de Órgão Superior consiste na análise das 
conformidades contábeis registradas nas Unidades Gestoras do MDIC e nos Órgãos da 
Administração Indireta.  

 
Em 2006 foram registradas 84 conformidades de órgão superior, sendo 53 sem 

restrição e 31 com restrição, conforme demonstrado abaixo: 
 
ORGAO GESTAO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

28500 00001 SR SR SR SR SR SR CR SR SR SR SR SR 
28501 00001 SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 
28801 00001 CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR SR CR 
20603 19205 CR CR CR CR CR SR SR SR CR CR CR CR 
20924 00001 SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 
30203 18205 SR SR CR SR CR CR CR SR SR CR CR SR 
30204 18801 CR SR SR SR SR CR CR CR SR SR SR SR 

 
CONFORMIDADE: SR SEM RESTRICAO, CR COM RESTRICAO E (-) SEM CONFORMIDADE. 
 
                                                                                               
Análise dos balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis 
 

Semanalmente são realizadas análises nos demonstrativos contábeis e transações 
especificados a seguir: 

BALANÇOS 

Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, onde 
observamos a existência ou não de desequilíbrio entre as contas. 

BALANCETES 
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Verificamos a existência de saldos invertidos e possíveis saldos alongados em contas 
transitórias. 

CONCONTIR – Consulta Contas Irregulares 

Consultamos as inconsistências apontadas automaticamente pelo SIAFI referentes aos registros 
contábeis ocorridos no mês, com base nas equações contábeis disponíveis no sistema. 

CONINCONS – Consulta Inconsistências Contábeis 

Consultamos as inconsistências listadas de forma automática pelo SIAFI referentes às contas 
contábeis em nível de escrituração intituladas como OUTROS e OUTRAS, e que apresentam 
saldos superiores aos percentuais estabelecidos. 

 

As pendências encontradas e os procedimentos necessários à sua regularização  
são informadas às Unidades Gestoras responsáveis, via mensagens SIAFI, a fim de que efetuem  
as correções. Neste sentido, foram enviadas 252 mensagens no exercício de 2006. 

  
 

Tomada de Contas Anual 
 

A CCONT atua no suporte à elaboração e na efetiva agregação e formalização do 
Processo de Tomada de Contas Anual, a partir dos documentos preparados pelo titular de cada 
Unidade, com o objetivo de evidenciar os resultados alcançados, a eficácia, eficiência e 
efetividade no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos. 
 
 
Tomada de Contas Especial 

 
Consiste em processo devidamente formalizado, dotado de rito próprio, que 

objetiva apurar a responsabilidade daquele que der causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade que resulte dano ao Erário. 

 
Durante o exercício de 2006 foram instaurados 02 (dois) processos de Tomada de 

Contas Especial. 
 

 
Elaboração de Relatórios Gerenciais 
 

São elaborados relatórios gerenciais com o objetivo de acompanhar a execução 
das Unidades Gestoras da administração direta, visando regularizar as possíveis pendências 
existentes. 

- Relatório gerencial de convênios; 
- Relatório gerencial de contratos; 
- Relatório gerencial de despesas com diárias. 

     
 
Integração de Balancete no SIAFI 

 
É integrado mensalmente no SIAFI o balancete enviado pelo BNDES, órgão 

45282, pelo fato deste órgão estar na modalidade parcial no SIAFI. 
 
 



 

                    
10 

Assessoramento, orientação e apoio técnico às unidades da Administração direta e indireta 
 

São recebidas, em média, 5 ligações e 3 mensagens via SIAFI por dia, as quais 
são atendidas prontamente ou encaminhadas ao Órgão Central de Contabilidade. 

 
 
Cadastro e Habilitação de Usuário 
 

Compete à CCONT o cadastro e habilitação nos sistemas SIAFI, SIAFI 
EDUCACIONAL, SIAFI GERENCIAL, Senha Rede e demais atividades do órgão relacionadas 
ao Sistema Senha. Também são realizadas as atualizações da Tabela de Unidades Gestoras, 
compreendendo a criação, exclusão e reinclusão de UG. 

 

2.1.2  A Coordenação de Planejamento - COPLA, em consonância com os esforços 
estabelecidos pelo Governo Federal em integrar o planejamento ao orçamento, busca estruturar 
suas atividades, promovendo a gestão do processo de planejamento setorial objetivando o 
controle do desempenho dos diversos programas e ações sob a responsabilidade do MDIC.  
Como órgão setorial, cumpre os calendários e demandas definidas pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, mantêm atualizada a relação de gerentes de 
programas, coordenadores das ações, com seus respectivos substitutos e responde as demandas e 
eventos definidos pela Casa Civil da Presidência da República. 

A COPLA orienta, supervisiona e procede à elaboração de documentos emanados 
de definições constitucionais ou legais que tratam do Plano Plurianual – PPA, do Balanço Geral 
da União - BGU, da Mensagem Presidencial e outros, no âmbito do MDIC e em consonância 
com as determinações da Presidência da República, do MP e dos órgãos de controle interno e 
externo. 

No período de elaboração e revisão do PPA 2004-2007, a Coordenação 
intensificou o processo participativo das unidades administrativas do MDIC e das entidades 
supervisionadas, no esquadrinhamento das ações, visando à racionalização da aplicação dos 
recursos, à integração das ações e de programas, evitando sobreposições e redimensionando os 
recursos orçamentários. A COPLA busca difundir os resultados da avaliação e da revisão anual 
do PPA, enfatizando o aperfeiçoamento e a conseqüente implementação de instrumentos 
eficazes e eficientes (normas, critérios e metodologia) para a melhoria da gestão dos programas 
junto às Unidades, ressaltando a importância em estreitar articulações com a área de Orçamento 
deste Ministério e com o MP. 

 

 

 
2.1.3 PROGRAMAÇÃO  E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
2.1.3.1  ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO - O Orçamento Geral da União, para o 
exercício financeiro de 2006, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de 
Investimentos, aprovado pela Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006, alterado por créditos 
adicionais, destinou ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, 
o montante de R$ 1.150.609.503 (um bilhão, cento e cinqüenta milhões, seiscentos e nove mil e 
quinhentos e três reais), assim distribuídos: 
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                R$ 1,00 

Orçamento Fiscal 1.057.472.616 

Orçamento da Seguridade Social 58.487.455 

Orçamento de Investimentos 34.649.432 

TOTAL 1.150.609.503 
 
 
2.1.3.2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - Os recursos do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social destinados ao MDIC, no montante de R$ 
1.115.960.071 (um bilhão, cento e quinze  milhões, novecentos e sessenta mil e setenta e um 
reais), foram distribuídos na Administração Direta e suas entidades vinculadas: o Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – INPI, a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e 
o Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade – FGPC, conforme discriminação 
abaixo: 

R$ 1,00 

GRUPO DE DESPESA MDIC INMETRO INPI SUFRAMA FGPC TOTAL 
PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS - - - - - - 

   LOA + CRÉDITOS     62.922.604       79.876.928         75.229.545      23.713.693                           241.742.770  

   EMPENHO LIQUIDADO     62.214.707       78.682.239         74.646.977      23.112.297                           238.656.220  
             
OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES - - - - - - 

   LOA + CRÉDITOS     87.589.492     242.052.804         58.950.754   122.544.448    20.010.000       531.147.498  

   EMPENHO LIQUIDADO     61.167.241     237.497.240         48.572.926   106.210.289    20.006.282       473.453.978  
              

INVESTIMENTO - - - - - - 

   LOA + CRÉDITOS     21.159.482       21.600.632           7.483.524      57.091.256                           107.334.894  

   EMPENHO LIQUIDADO       9.343.828       20.481.379           4.163.604      27.241.133                             61.229.944  
              
RESERVA DE 
CONTIGÊNCIA                      -                         -            9.096.985   174.257.388    52.380.536                      -    

   LOA                       -                         -            9.096.985   174.257.388    52.380.536       235.734.909  
TOTAL LOA + 
CRÉDITOS   171.671.578     343.530.364       150.760.808   377.606.785    72.390.536    1.115.960.071  
TOTAL EMPENHO 
LIQUIDADO  o   132.725.776     336.660.858       127.383.507   156.563.719    20.006.282       773.340.142  

   Fonte: Siafi gerencial 
 
  Estes recursos são originários de Transferências do Tesouro Nacional e de 
Recursos Diretamente Arrecadados (Receitas Financeiras e Não Financeiras), tendo a seguinte 
composição: 

 
   R$ 1,00 

FONTE DISCRIMINAÇÃO LOA + 
CRÉDITOS 

EMPENHO 
LIQUIDADO 

100 Recursos Ordinários 213.586.236 171.690.975
150 Recursos não Financeiros Diretamente Arrecadados 7.587.432 7.553.096
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156 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor 10.103.858 10.032.767
169 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do 

Servidor Público 
10.404.452 10.402.541

172 Outras Contribuições Econômicas 67.445.562 66.279.852
174 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 227.598.492 92.210.223
180 Recursos Próprios Financeiros 41.810.211 
195 Doações de Entidades Internacionais 32.825.000 525.510
250 Recursos não Financeiros Diretamente Arrecadados 398.589.634 359.444.481
280 Recursos Próprios Financeiros 61.479.434 24.165.517
281 Recursos de Convênios 449.760 153.414
300 Recursos Ordinários 43.000.000 29.974.573

5172 Outras Contribuições Econômicas  1.080.000 907.192

TOTAL 1.115.960.071 773.340.142

Fonte: Siafi gerencial 
 A seguir, é apresentado Demonstrativo da Lei Orçamentária Anual – LOA 2006 e 
sua execução distribuídas por Programas: 

 
 

           R$ 1,00 

PROGRAMAS LOA + 
CRÉDITOS 

EMPENHO 
LIQUIDADO 

0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União 53.942.892 53.263.122 

0355 – Promoção das Exportações 359.000 289.667 

0390 – Metrologia e Qualidade Industrial 322.664.041 316.187.148 

0392 – Pólo Industrial de Manaus 67.593.161 51.939.293 

0393 – Propriedade Intelectual 119.986.587 105.738.237 

0411 – Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços 10.690.919 9.910.114 

0412 – Desenvolvimento do Setor Exportador 17.005.158 15.779.754 

0419 – Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias Empresas 49.427.748 28.068.829 

0466 – Biotecnologia 1.030.500 866.900 

0750 – Apoio Administrativo 155.435.871 151.227.065 

0812 – Competitividade das Cadeias Produtivas 14.664.338 1.435.427 

0901 – Cumprimento de Sentenças Judiciais 907.252 901.055 

0909 – Outros Encargos Especiais 10.000 6.283 

0999 – Reserva de Contingência 235.734.909  

1015 – Arranjos Produtivos Locais 100.000  

1016 – Artesanato Brasileiro 391.798 347.795 

1020 – Interiorização do Desenvolvimento da Amazônia Ocidental 55.415.889 26.779.445 

1388 – Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial 10.600.008 10.600.008 

TOTAL 1.115.960.071 773.340.142 

Fonte: Siafi gerencial 
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  A Lei Orçamentária Anual no 11.306/2006 e seus créditos adicionais, no que se 
refere às despesas passíveis de limitação pelo Decreto de Programação Orçamentária e 
Financeira, alcançou o valor de R$ 575.622.385 (quinhentos e setenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte e dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais). O Decreto nº 6.001, de 28 de 
dezembro de 2006, estabeleceu para o MDIC Limite para Movimentação e Empenho no valor de 
R$ 506.381.000 (quinhentos e seis milhões e trezentos  oitenta e um mil reais), distribuído por 
anexos na forma seguinte:  
 

 
 

LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO 
 

Exclusive despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Cumprimento de Sentenças Judiciais, 
Despesas Financeiras, Reserva de Contingência, Recursos de Doações e Crédito Extraordinário. 
 
 

R$ 1,00 

LIMITE DE EMPENHO 
 DECRETO 6.001, de 28/12/2006 EMPENHO LIQUIDADO 

ANEXOS 
OUTRAS 

DESPESAS 
CORRENTES 

INVEST. 
 

TOTAL 
 

OUTRAS 
DESPESAS 

CORRENTES
INVEST. 

 
TOTAL 

 

PERCEN-
TUAL DE 

EXECUÇÃO

ANEXO I 
Fontes: 
100,172,174,28
0,300 157.774.001 38.195.160 195.969.161 156.518.088 38.195.159 194.713.247 99,36% 

 
ANEXO II 
Fontes: 150, 
250, 650 281.824.166 21.154.287 302.978.453 281.742.020 21.154.285 302.896.305 99,97% 

 
ANEXO III  
Fonte: 281 159.035 - 159.035 53.414   153.414 96,47% 

 
ANEXO IV 
(Despesas 
Obrigatórias) 
Fontes: 100, 
174,250,280 

7.274.351 
 
 

- 
 
 

7.274.351 6.388.199 - 
 
 

6.388.199 
 
 

87,82% 
 
 

TOTAL 447.031.553 59.349.447 506.381.000 444.801.721 59.349.444 504.151.165 99,56% 

   Fonte: Siafi gerencial 
 
 
 
  A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, junto com a 
Secretaria Executiva, definiram o limite de movimentação e empenho relativo às dotações 
constantes na Lei Orçamentária Anual 2006, para as  Unidades Orçamentárias deste Ministério, 
na forma a seguir: 
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R$ 1,00 
LIMITE DE EMPENHO 

DECRETO 6.001, de 28/12/2006 EMPENHO LIQUIDADO ANEXOS/ 
UNIDADES 

ORÇ. 
OUTRAS 

DESPESAS 
CORRENTES 

 
INVEST. 

 

 
TOTAL 

 

OUTRAS 
DESPESAS 

CORRENTES

 
INVEST. 

 

 
TOTAL 

 

PERCEN -
TUAL DE 

EXECUÇÃO 

ANEXO I 157.774.001 38.195.160 195.969.161 156.518.089 38.195.160 194.713.249 99,36%

MDIC 54.092.068 6.781.245 60.873.313 53.867.075 6.781.245 
 

60.648.320 99,63%

INMETRO 4.864.880 6.053.282 10.918.162 4.812.944 6.053.282 
 

10.866.226 99,52%

INPI 2.577.930   2.577.930 2.577.930   
 

2.577.930 100,00%

SUFRAMA 77.366.111 25.360.633 102.726.744 76.387.128 25.360.633 101.747.761 99,05%
FGPC 
Fontes: 
100,172,174,28
0,300 18.873.012 - 18.873.012 18.873.012 - 

 
18.873.012 100,00%

 
 

ANEXO II   281.824.166 
 

21.154.287    302.978.453   281.742.021  21.154.284    302.896.305 99,97%

MDIC       4.991.364 
 

2.562.583 7.553.947        4.990.513    2.562.583 
 

7.553.096 99,99%

INMETRO   231.098.674 
 

14.428.097    245.526.771   231.027.543  14.428.097    245.455.640 99,97%

INPI     43.374.141 
 

4.163.607      47.537.748     43.363.978    4.163.604 
 

47.527.582 99,98%

SUFRAMA       1.226.716 - 1.226.716         1.226.716 - 
 

1.226.716 100,00%
FGPC 
Fontes: 150, 
250, 650       1.133.271 - 1.133.271        1.133.271 - 

 
1.133.271 100,00%

 

ANEXO III           159.035 - 159.035           153.414 - 
 

153.414 96,47%

 
ANEXO IV      
(Despesas 
Obrigatórias)       7.274.351 - 7.274.351        6.388.199 - 

 
6.388.199 87,82%

MDIC       2.390.630 - 2.390.630        1.784.143 - 
 

1.784.143 74,63%

INMETRO       1.629.200 - 1.629.200        1.503.339 - 
 

1.503.339 92,27%

INPI       2.675.329 - 2.675.329        2.612.512 - 
 

2.612.512 97,65%
SUFRAMA 
Fontes: 100, 
174,250,280           579.192 - 579.192           488.205 - 

 
488.205 84,29%

TOTAL   447.031.553  
59.349.447    506.381.000   444.801.723  59.349.444    504.151.167 99,56%

Fonte: Siafi gerencial 
 
 
2.1.3.3  ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 
 
  O Orçamento de Investimentos compreendendo as empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direito a voto, destinou ao 
MDIC, especificamente para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
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BNDES, o montante de R$ 34.649.432 (trinta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais). 
 
 
2.1.4  RECEITAS  
   
  As receitas arrecadadas pelo MDIC são compostas por fontes do Tesouro 
Nacional (Fonte 0172 – Outras Contribuições Econômicas e Fonte 0174 – Taxa pelo Exercício 
do Poder de Polícia), por fontes diretamente arrecadadas (Fontes 0150 e 0250 - Recursos Não 
Financeiros Diretamente Arrecadados e Fontes 0180 e 0280 - Recursos Financeiros Diretamente 
Arrecadados) e pela Fonte 0281 - Recursos de Convênios. 
 
  No exercício de 2006, o valor total arrecadado pelo MDIC, incluindo  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA,  INMETRO,  INPI, SUFRAMA, FGPC e FND foi de R$ 
2.208.566.794 (dois bilhões, duzentos e oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e 
setecentos e noventa e quatro reais), sendo que o valor previsto era de R$ 2.148.718.590 (dois 
bilhões, cento e quarenta e oito milhões, setecentos e dezoito mil e quinhentos e noventa  reais).  
 
  O total arrecadado na Administração Direta foi de R$ 37.176.948 (trinta e sete 
milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais), sendo 51% inferior à 
previsão da receita, conforme se observa no quadro a seguir: 
 
 

          R$ 1,00 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

RECEITA FONTE 
PREVISÃO 

INICIAL 
(a) 

ARRECADAÇÃO 
(b) 

% 
(b/a)*100

Receitas Correntes  76.112.994 37.176.948 49 
Receita dos Direitos Antidumping e dos Direitos 

Compensatórios 172 68.525.562 30.863.850 45 
Serviços de Registro de Comércio 150 7.587.432 6.313.098 83 

     

TOTAL GERAL  76.112.994 37.176.948 49 
   
 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

ÓRGÃO PREVISÃO INICIAL 
(a) 

ARRECADAÇÃO 
(b) 

% 
(b/a)*100 

TOTAL 2.072.605.596 2.171.389.845 105 

INMETRO 252.842.570 255.585.347 101 

INPI 121.164.546 159.702.416 132 

SUFRAMA 271.340.740 255.539.254 94 

FGPC 72.390.536 91.139.673 126 

FND 1.354.867.204 1.409.423.155 104 
    

TOTAL GERAL 2.072.605.596 2.171.389.845 105 
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2.1.5  DESPESAS 
 
  O Decreto no 5.780, de 19 de maio de 2006, dispôs sobre a programação 
orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder 
Executivo. A Portaria Interministerial no 125, de 19 de maio de 2006, e alterações posteriores, 
detalhou os valores autorizados para movimentação e empenho e para pagamento do Poder 
Executivo para 2006. 

 O limite de pagamento relativo a dotações constantes da Lei Orçamentária para 
2006 e aos Restos a Pagar de 2005, no MDIC, ao final do exercício de 2006, foi de R$ 
504.573.321 (quinhentos e quatro milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e um 
reais). O valor total dos pagamentos efetuados pelo MDIC foi de R$ 506.169.196 (quinhentos e 
seis milhões, cento e sessenta e nove mil  e cento e noventa e seis reais). 

O MDIC publicou diversas portarias estabelecendo para suas Unidades 
Orçamentárias limites mensais para pagamento, de acordo com o disposto no artigo 7o do 
referido Decreto. Os limites totais, abertos por anexos e discriminados por fontes, foram 
distribuídos conforme a seguir: 

  A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, junto com a 
Secretaria Executiva, definiram os limites de pagamento relativos às dotações constantes na Lei 
Orçamentária Anual para 2006 e Restos a Pagar de 2005, para as Unidades/Entidades 
Vinculadas, na forma a seguir: 

 

                     R$ 1,00 

ANEXOS PORTARIA 
INTERMINISTERIAL nº 125/2006 

LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS 
ÀS DOTAÇÕES DA LOA/2006 E AOS 

RESTOS A PAGAR DE 2005 

PAGAMENTOS 
EFETUADOS 

ANEXO VI – Fontes 
(0100/0172/0174/0180/0280/0680 214.091.000 212.421.484 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 69.085.430                                    67.415.913 

INMETRO 5.555.121 5.555.121 

INPI 907.914 907.914 

SUFRAMA 
                                   

119.669.525 119.669.525 

FGPC 18.873.012 18.873.012 

ANEXO VII – Fontes (0150/0250/0650) 290.145.000 293.590.403 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
                                   

7.206.350 7.206.350 

INMETRO 234.307.854                                    237.753.258 

INPI 
                                   

46.240.748 46.240.748 

SUFRAMA 
                                   

1.437.359 1.437.359 

FGPC 
                                   

952.689 952.689 

ANEXO VIII – Fonte (0281) 337.320 157.308 

INMETRO 337.320                                    157.308 

TOTAL 504.573.321 506.169.195 

 
 



 

2.1.6  DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 

 Os destaques concedidos pela Unidade Gestora – 280102, Coordenação-Geral de 
Planejamento, Orçamento e Finanças, discriminados por órgão, estão incluídos no quadro abaixo 
relacionado. A referida UG não recebeu destaque no ano de 2006. 

 
 

                          R$ 1,00 
 

   

DESTAQUES CONCEDIDOS - UNIDADES 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 248.577 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 24.537 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1.345.000 

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 1.010.000 

TOTAL 2.628.114 

As provisões concedidas atingiram o montante de R$ 131.617.338 (cento e trinta e um 
milhões, seiscentos e dezessete mil, trezentos e trinta e oito reais) e estão discriminadas por 
unidades gestoras no quadro abaixo: 

 
                   R$ 1,00 

PROVISÕES CONCEDIDAS 

UNIDADES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS – 
CGRH 72.433.374 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS – 
CGRL 59.183.964 

TOTAL 131.617.338 

 
 
2.1.7 DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
 

 A Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGOF, Unidade 
Gestora 280102, recebeu recursos financeiros da ordem de R$ 464.218.125 (quatrocentos e 
sessenta e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, cento e vinte e cinco reais).  

O total de recursos liberados atingiu o valor de R$ 426.972.273 (quatrocentos e 
vinte e seis milhões, novecentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais), destinados à 
execução financeira nas unidades executoras do MDIC, do INMETRO, da SUFRAMA e do 
INPI. Também foi liberado o valor de R$ 2.628.114 (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, 
cento e catorze reais) para atender descentralizações externas, conforme § 3º do art. 4º do 
Decreto nº 5.780, de 19 de maio de 2006.  

Vale observar que no montante de R$ 426.972.273 (quatrocentos e vinte e seis 
milhões, novecentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais) estão contabilizados os 
recursos diferidos nas unidades. 
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             R$ 1,00 

COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 

COTA FINANCEIRA RECEBIDA 
                  

316.013.464 

COTA FINANCEIRA DE DARF, GPS E DAR 25.572.421 

COTA FINANCEIRA DE GRU EMITIDA 33.617.352 

COTA FINANCEIRA DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDA 17.320.000 

COTA FINANCEIRA REMANEJADA 71.694.888 

TOTAL 464.218.125 

 
 

             R$ 1,00 

COTAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS – SUBREPASSE E REPASSE 

UNIDADES VALOR 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS - 
CGRH 80.637.458 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - 
CGRL 72.084.251 

INMETRO 72.631.142 

SUFRAMA 182.555.767 

INPI 19.063.655 

TOTAL 426.972.273 
 

 
R$ 1,00 

COTA FINANCEIRA DE REPASSES CONCEDIDOS 
UNIDADES 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 248.577 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CC/PRESIDÊNCIA DE 
REPÚBLICA 24.537 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1.345.000 

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA (*) 1.010.000 

TOTAL 2.628.114 
           (*) – Valor a ser transferido em 2007. 
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2.2   COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS – CGRL – UNIDADE 
JURISDICIONADA CONSOLIDADA 

 

  De acordo com a Portaria/GM, nº 14/GM, de 20 de janeiro de 2006, publicada no 
DOU de 23 de janeiro de 2006, à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos compete planejar, 
coordenar, supervisionar e avaliar a execução das atividades relativas à administração 
orçamentária e financeira da Unidade Gestora 28010/0001 –Coordenação-Geral de Recursos 
Logísticos, administração de material, patrimônio, obras, instalações, serviços de protocolo 
geral, reprografia, manutenção predial, telecomunicações, transportes, vigilância, zeladoria, 
suprimento de bens e serviços, licitações, contratos e convênios. 
 
 
2.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA 
 
  No exercício de 2006 foram recebidos recursos orçamentários no montante de R$ 
60.374.485,53 (sessenta milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco 
reais e cinqüenta e três centavos), e R$ 50.860.698,24 (cinqüenta milhões, oitocentos e sessenta 
mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), de recursos financeiros, 
conforme demonstrativo abaixo: 
 

ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

PROVISÃO RECEBIDA 59.183.963,81 SUB-REPASSE RECEBIDO 49.947.155,91 

DESTAQUE RECEBIDO – ANCINE 500.000,00 REP. RECEBIDO – ANCINE 500.000,00 

DESTAQUE RECEBIDO – INPI 690.521,72 REP. RECEBIDO – INPI 413.542,33 

SALDO 60.374.485,53 SALDO 50.860.698,24 
 
 

Do montante acima mencionado, R$ 31.365.037,37 (trinta e um milhões, trezentos e 
sessenta e cinco mil, trinta e sete reais e trinta e sete centavos), orçamentário e R$ 21.299.948,21 
(vinte e um milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e 
um centavos), financeiro foram destinados ao Programa 0750 – Apoio Administrativo / Ação 
2000 – Administração da Unidade. 
 
 
2.2.1.1  SERVIÇOS, COMPRAS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
 
• SERVIÇOS E COMPRAS COM DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

 Foram realizadas diretamente aquisições de bens de consumo, material 
permanente e contratações de serviços diversos, perfazendo um total de 234 (duzentos e trinta e 
quatro) processos, sendo que 217 (duzentos e dezessete) por Dispensa de Licitação e 17 
(dezessete) por Inexigibilidade, totalizando o valor de R$ 8.630.252,96 (oito milhões, seiscentos 
e trinta mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e noventa e seis centavos), conforme tabela a 
seguir: 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

QDE 217 TOTAL    →    R$ 6.837.481,04 
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INEXIGIBILIDADE 

QDE 17 TOTAL    →    R$ 1.792.771,56 

 

• PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

 

  Foram instaurados 87 (oitenta e sete) processos licitatórios, 65 (sessenta e cinco) 
na modalidade Pregão, 8 (oito) na modalidade Concorrência e 14 (quatorze) na modalidade 
Convite, sendo concluídos 66 (sessenta e seis). 

 
 



 

 
LICITAÇÕES – 2006 

 

PREGÃO 

Nº OBJETO Nº DO PROCESSO EMPRESA VENCEDORA 
VALOR  

ESTIMADO
(R$) 

VALOR 
LICITADO 

(R$) 

1 
SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINAL E 
IMPRESSÃO GRÁFICA DE CALENDÁRIO 
BRASILEIRO DE EXPORTAÇÕES E FEIRAS. 

52009.000009/2006-38 CROMOS EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA 
LTDA. 130.666,67 68.460,00 

2 

SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM GRANDES 
FORMATOS DE PEÇAS DE DIVULGAÇÃO (BANERS, 
PAINÉIS, FAIXAS E ESTANDARTES E 
INSTALAÇÃO. 

52020.005039/2005-00 BUREAU DE IMPRESSÃO DIGITAL BRASÍLIA 
LTDA. 56.275,00 18.000,00 

3 
REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA 
IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E IMPROSSORAS 
A LASER. 

52007.000328/2005-82 

BR SHOPING INFORMÁTICA LTDA-ME / 
FEPKIT COMÉRCIO, INDUSTRIA, 

SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA. 

283.226,26 SRP 

4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 52007.000309/2005-56 

ALM – AUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA. / CONECT PLANALTO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. / 
INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E 
PAPEIS LTDA. / KLIP`S PAPELARIA E 
REPRESENTAÇÕES LTDA. / MAXIM 

QUALITTA COMERCIO LTDA. / MULTPAPER 
DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. / PARCO 

PAPELARIA LTDA. / R.S. BRASIL COMERCIAL 
LTDA. / SILVA & PANERARI LTDA-ME / 

TECNOPACK COMERCIAL E EMBALAGENS 
LTDA. 

82.389,60 46.190,00 

                                                                                                                                                                                      21 



 

5 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. 52005.007330/2005-01 

KORAICHO MERCANTIL LTDA. / PALÁCIO 
DOS CARTUCHOS, PAPELARIA E 

INFORMÁTICA LTDA. / DUPLYTEK 
COMERCIAL LTDA. / FEPKIT COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. / RIO JET RIO PRETO 
COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA-ME / 

MEGADATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
DE INFORMÁTICA LTDA. / NEW DATA 

INFORMÁTICA LTDA. / GOLDEN 
DISTRIBUIDORA LTDA. / KAMACK 

LOGÍSTICA, EQUIPAMENTOS E 
EMBALAGENS LTDA., 

2.084.066,93 SRP 

6 AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE SETE) SCANNERS PARA 
USO DO MINISTÉRIO. 52005.007259/2005-58 REVOGADO 56.275,00 *** 

7 AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA JUNTA 
COMERCIAL. 52004.000183/2005-40 NT IMAGEM E SEVIÇOS LTDA 40.013,00 30.300,00 

8 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 
INSTALADOS NO MDIC 52007.000689/2005-29 “SUB JUDICE” 58.573,48 **** 

9 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-FIXO 
COMUTADO FIXO PARA MÓVEL, MODALIDADE 
DE SERVIÇO LOCAL, BEM COMO A AQUISIÇÃO 
ENTROCAMENTO DIGITAIS DE ENTRADA E 
SAÍDA. 

52005.007374/2005-22 BRASIL TELECOM S/A. 1.706.897,06 868.201,07 

10 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO DE LONGA 
DISTÂNCIA INTRA-REGIONAL. 

52007.000495/2005-23 BRASIL TELECOM S/A 379.872,39 214.741,43 

11 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AUTORIDADE. 52007.000249/2006-52 CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS 
LTDA. 128.324,76 93.431,76 

12 AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE SETE) SCANNERS PARA 
USO DO MINISTÉRIO. 52005.007259/2005-58 REVOGADO 44.586,00 **** 

13 IMPRESSÃO DO BOLETIM DA BALANÇA 
COMERCIAL. 52100.000107/2006-27 JR GRÁFICA E EDITORA LTDA. 45.113,33 16.640,00 

14 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
VISANDO O FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES 
(JORNAIS E REVISTAS), PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO MDIC. 

52000.002689/2006-12 LOGGOS JORNAIS, REVISTAS E 
PUBLICAÇÕES LTDA. 158.431,62 157.384,44 
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15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. 

52007.001033/2006-12 
 CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA. 82.800,00 22.998,60 

16 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS 
PABX-MD-110. 

52007.000186/2006-34 MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. 222.400,00 118.800,00 

17 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPRODUÇÃO DE SOFTWARE “APRENDENDO A 
EXPORTAR MÓVEIS”, NO FORMATO CD-ROM. 

52100.000860/2006-12 REVOGADO 11.190,00 *** 

18 
CONFECÇÃO DE PASTAS NECESSÁRIAS PARA 
REALIZAÇÃO DOS ENCOMEX NO DECORRER DE 
2006. 

52100.003181/2006-66 PLÁSTIC PLÁSTICOS, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 31.800,00 17.100,00 

19 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR 
ASSINATURA. 

52000.003181/2006-23 REVOGADO 12.578,98 *** 

20 
REGISTRO DE PREÇOS PARA O DIREITO DE 
PREFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS. 

52020.000835/2006-25 ART-GRÁFICA E EDITORA DELVÊ LTDA. 1.698.424,83 SRP 

21 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO. 

52007.001086/2006-25 CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS 
LTDA. 10.869.600,00 9.636.183,60 

22 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO 
DE SERVIÇO GRÁFICO, NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DOS ENCOMEX A SEREM 
REALIZADOS NO DECORRER DE 2006. 

52100.001536/2006-11 JT SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME/ GRÁFICA 
GUARANY LTDA. 15.755,00 11.029,00 

23 AQUISIÇÃO DE BASE DE DADOS SOBRE O 
COMÉRCIO INTERNACIONAL DE 178 PAÍSES. 52100.003181/2006-23 MSCA INFORMAÇÕES, TECNOLOGIA, 

TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA. 419.900,00 304.100,00 

24 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR 
ASSINATURA. 

52000.003181/2006-23 REVOGADO 12.578,98 *** 

25 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
ARMADA E DESARMADA. 

52007.001036/2006-48 ANULADO 2.170.915,72 *** 
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26 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPRODUÇÃO DO SOFTWARE “APRENDENDO A 
EXPORTAR MÓVEIS”. 

52100.000860/2006-12 TOP DESING CONSULTORIA E SERVIÇOS 
LTDA. 11.190,00 8.970,00 

27 

AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO MODULAR DE 
“INTERFACE ADAPTADORA DE TRONCOS 
CELULARES”, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
QUE PERMITAM A COMUTAÇÃO DOS RAMAIS DA 
CENTRAL TELEFÔNICA. 

52007.000164/2006-74 MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 63.115,75 32.900,00 

28 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE CARREGADORES. 52007.000842/2006-07 DCORLINE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

LTDA. 198.938,40 157.862,88 

29 
REGISTRO DE PREÇOS PARA O DIREITO DE 
PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA.

 52007.000876/2006-93 
NEW DATA INFORMÁTICA LTDA. / PORT 

PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA 
LTDA. 

125.752,32 SRP 

30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO. 52007.001576/2006-21 ANULADO 1.300.800,00 *** 

31 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA 
PARCELADA (GASOLINA), EM POSTO DE 
ABASTTECIMENTO PRÓPRIO, E FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL DE FORMA PARCELADA (ÓLEO 
DIESEL) PARA GRUPO DE GERADORES DO MDIC. 

52007.001085/2006-81 REVOGADO 14.331,60 *** 

32 AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BATERIAS PARA 
NOTEBOOKS. 52004.000337/2006-84 

MG COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. /  
INFORMATIC COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA. 

13.552,08 8.691,80 

33 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS. 52007.001097/2006-13 HM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. 212.850,00 157.404,00 

34 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DAS 
PASTAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DOS 
ENCOMEX NO DECORRER DE 2006. 

52100.002773/2006-08 PREMIUM BOLSAS LTDA. 30.280,00 20.100,00 

35 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISOS, CORTINAS E 
FORROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 

52007.000118/2006-75 CASA & CIA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. 697.500,00 455.993,00 

36 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA E 
DESARMADA. 

52000.010889/2006-31 SNAKE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. 2.070.916,44 1.470.869,76 
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37 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL. 52007.001101/2006-35 ORGANIZAÇÃO FLORESTYA ENGENHARIA E 

SERVIÇOS LTDA. 143.550,00 102.400,00 

38 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 
PESSOAL. 

52007.000690/2005-53 
TELE CENTRO CELULAR PARTICIPAÇÕES 

S.A (VIVO) / EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES S.A (EMBRATEL) 

2.239.388,06 1.931.568,99 

39 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 52007.001085/2006-81 RIBEIRO & ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA. / BRASAL LTDA. 16.854,60 16.798,17 

40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. 

52007.001674/2006-69 
 CHAVEIRO CITY LTDA. 66.283,00 21.846,00 

41 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO 
MDIC. 

52000.012371/2006-31 CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS 
LTDA. 1.300.800,00 1.025.849,88 

42 
REGISTRO DE PREÇO PARA DIREITO DE 
PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE. 

52007.000878/2006-82 

PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA. / 
FABRICAD COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA./ 

INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E 
PAPÉIS LTDA./ SPEED LABEL COMÉRCIO DE 
SUPRIMENTO PARA COMPUTADORES LTDA./ 
SS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. / 

MASTERMIX – ATACADO DE PRODUTOS 
PARA PAPELARIA, ESCRITÓRIO E 

INFORMÁTICA LTDA. / ALM – ÁUDIO, VÍDEO 
E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. 
/ CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS – ME. / 
LAGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS 

LTDA. / TRIPLICA DO BRASIL SOLUÇÕES EM 
MULTIMÍDIA LTDA. / VERÔNICA RATIS. / 
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS 

LTDA. / SAFRA DIESEL LTDA. / PERSONAL 
SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. 

183.366,85 SRP 

43 AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE SETE) SCANNERS. 52004.000551/2006-31 MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. 40.765,05 30.898,80 

44 AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES. 52000.010002/2006-12 REVOGADO 170.593,34 *** 

45 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS. 

52006.001751/2006-91 VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA. 3.500.000,00 3.353.000,00 

                                                                                                                                                                                      25 



 

46 AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES. 52000.010002/2006-12 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. 170.593,34 168.000,00 

47 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 335 (TREZENTOS E 
TRINTA E CINCO) APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO, E 20 (VINTE) APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO DE JANELA. 

52007.001786/2006-10 EDSON CEOLIN M.E/ KADOCHE COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA. 1.167.225,00 816.308,00 

48 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE REFORMA DE MÓVEIS E 
ESTOFADOS. 

52007.001675/2006-11 RD MÓVEIS 194.002,16 99.000,00 

49 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA USO DO MDIC. 52004.001310/2006-17 
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA./ 
STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA. 
83.175,35 41.751,80 

50 

CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 
ENCADERNAÇÃO NAS INTALAÇÕES NO RIO DE 
JANEIRO. 

52000.011731/2006-88 ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 292.729,97 130.700,00 

51 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE FITAS PARA BACKUP. 52004.001270/2006-03 

VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA 
LTDA. / NET PLACE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA. 
19.455,18 11.377,06 

52 AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) PROJETORES MULTIMÍDIA. 52004.001305/2006-04 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA. 25.105,00 25.000,00 

53 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E 
COMBATE À INCÊNDIO POR MEIO DE “BRIGADA DE 
BOMBEIROS PARTICULARES”. 

52007.000227/2006-92 BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA. 1.213.574,00 723.241,80 

54 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. 52007.001950/2006-99 FIANÇA SERVIÇOS GERAIS LTDA. 1.242.930,00 872.837,76 

55 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) 
UNIDADES DE DISCOS RÍGIDOS. 

52007.002173/2006-08 REVOGADO 73.937,50 **** 

56 
REGISTRO DE PREÇOS PARA DIREITO DE 
PREFERÊNCIA NA AQUISIÇAÕ DE SUPRIMENTO DE 
INFORMÁTICA. 

52007.002173/2006-08 REVOGADO 75.937,50 **** 

57 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE MOBILIÁRIO. 

52007.000861/2006-25 COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA. 294.835,00 164.000,00 
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58 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE 
SISTEMAS INTERUPTO DE ENERGIA. 

52007.001855/2006-95 LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. 302.415,01 279.900,00 

59 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE 
DISOCS RÍGIDOS. 

52004.001317/2006-21 SERVIX INFORMÁTICA LTDA 55.240,67 46.708,00 

60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE TELEFONISTA. 52007.001882/2006-68 BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA. 73.920,00 69.013,44 

61 
REGISTRO DE PREÇOS PARA O DIREITO DE 
PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA. 

52007.002173/2006-08 PLENA INFORMÁTICA LTDA., E DOMIMAR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 75.937,50 SRP 

62 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMANTO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PARA 
CONSUMO NAS UNIDADES DO MDIC NO RIO DE 
JANEIRO –RJ. 

52007.003033/2006-49 REVOGADO 14.976,00 **** 

63 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
SERVIDORES E PEQUENAS CARGAS. 

52000.01205/2006-35 SERMATEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. 886.714,80 418.799,75 

64 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMANTO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PARA 
CONSUMO NAS UNIDADES DO MDIC NO RIO DE 
JANEIRO –RJ. 

52007.003033/2006-49 “EM ANDAMENTO” 14.976,00 **** 

65 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DO 
SOFTWARE APRENDENDO A EXPORTAR GEMAS, 
JÓIAS E AFINS, NO FORMATO CD-ROM, PARA 
DISTRIBUIÇÃO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR 
DO PROCESSO EXPORTADOR. 

52100.003823/2006-66 “EM ANDAMENTO” 18.066,66 **** 
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CONCORRÊNCIA 

Nº OBJETO  
Nº DO PROCESSO 

 
EMPRESA VENCEDORA 

VALOR 
ESTIMADO 

(R$) 

 
VALOR 

LICITADO 
(R$) 

 

02/2005 SERVIÇO DE OPERAÇÃO, SUPORTE E 
MANUNTENÇÃO DE BANCO DE DADOS. 52000.019285/2005-79 MONTANA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS 

LTDA. 702.507,92 498.608,16 

03/2005 SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA. 52005.004310/2005-70 SIGMA DATASERV INFORMÁTICA LTDA. 598.278,96 452.718,24 

04/2005 SERVIÇO DE OPERAÇÃO, SUPORTE E 
MANUTENÇÃO DA REDE CORPORATIVA. 52000.019293/2005-15 ENGESOFTWARE CONSULTORIA DE 

SISTEMAS LTDA 1.600.811,52 716.644,14 

05/2005 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS 
DA REDE. 52005.004135/2005-11 POLIEDRO – INFORMÁTICA E CONSULTORIA 

E SERVIÇOS LTDA. 1.157.144,11 720.428,04 

06/2005 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS. 52005.004636/2005-05 SUSPENSA 8.731.206,62 **** 

01/2006 

CONCESSÃO DE USO, A TITULO ONEROSO, DE 
ÁREAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, DESTINADO A 
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMÁCIA, 
SAPATEIRO, SALÃO DE BELEZA, COSTUREIRA, 
VÍDEO LOCADORA, LOJA DE CONVENIÊNCIA E 
BANCA DE JORNAIS E REVISTAS. 

52000.004748/2006-89 SUPENSA  **** 

02/2006 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO, POR MEIO DE 
“BRIGADA DE BOMBEIROS PARTICULARES”. 

52007.000227/2006-11 REVOGADA 1.213.574,96 *** 

03/2006 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ESQUADRIAS METALICAS.  

52007.001842/2006-49 TÉCNICA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E 
INDUSTRIA LTDA. 2.173.845,33 2.042.436,44 
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CONVITE 
 

Nº OBJETO  
Nº DO PROCESSO 

 
EMPRESA VENCEDORA 

VALOR  
ESTIMADO 

(R$) 

VALOR 
LICITADO 

(R$) 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM 
DE ESTANDES PARA ORGANIZAÇÃO DO 104º 
ENCOMEX EM GUARULHOS – SP. 

52100.000533/2006-61 DMDL MONTAGENS DE STANDS S/C 
LTDA. 21.619,70 15.000,00 

02 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO 
(SERVIÇOS, MÃO-DE-OBRA E ALIMENTAÇÃO) PARA A 
ORGANIZAÇÃO DO “105º ENCOMEX, A SER 
REALIZADO EM PORTO VELHO (RO), 

52100.001248/2006-67 REVOGADO 12.984,30 *** 

03 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
ESTANDES PARA A ORGANIZAÇÃO DO 106º 
ENCOMEX, REALIZADO EM NITERÓI - RJ 

52100.001451/2006-33 FIX PRODUÇÕES E GERENCIAMENTO 
LTDA. 16.147,85 10.868,55 

04 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
ESTANDES PARA A ORGANIZAÇÃO DO 108º 
ENCOMEX, A SER REALIZADO EM BENTO 
GONÇALVES – RS. 

52100.002109/2006-51 LINHA MESTRA EVENTOS E COMUNICAÇÃO 
INTEGRADA LTDA. 15.506,00 15.500,00 

05 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
ESTANDES PARA A REALIZAÇÃO DO 109º ENCOMEX - 
ENCONTRO DE COMÉRCIO EXTERIOR, A SER 
REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 9 DE 
AGOSTO DE 2006. 

52100.002140/2006-91 REVOGADO 13.210,00 **** 

06 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO 
(SERVIÇO, MÃO-DE-OBRA E ALIMENTAÇÃO ) PARA 
ORGANIZAÇÃO DO 111º ENCOMEX, EM CAMBÉ – PR, 
21 E 22-9-2006. 

52100.003037/2006-69 STAFF ART MARKETING E COMÉRCIO LTDA. 
/ ROME FEIRAS PROMOÇOES LTDA. 33.172,32 20.697,50 
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07 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A REFORMA DOS BANHEIROS PRIVATIVOS DOS 
GABINETES (7º, 5º E 3º ANDARES), EDIFÍCIO-SEDE DO 
MDIC EM BRASÍLIA-DF, COM SUBSTITUIÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS. 

52007.001841/2006-71 SUSPENSO 143.829,29 **** 

08 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS. 

52007.001676/2006-58 OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTO 
LTDA. 45.000,00 45.000,00 

09 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
ESTANDES PARA A REALIZAÇÃO DO 112º ENCOMEX, 
REALIZADO EM DIVINÓPOLIS - MG, NO DIA 19 DE 
OUTUBRO DE 2006 

52100.003055/2006-41 STAFF ART MARKETING E COMÉRCIO LTDA. 18.663,75 12.980,00 

10 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A REFORMA DOS BANHEIROS PRIVATIVOS DOS 
GABINETES (7º, 5º E 3º ANDARES), EDIFÍCIO-SEDE DO 
MDIC EM BRASÍLIA-DF, COM SUBSTITUIÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS. 

52007.001841/2006-71 CRISTOFER LUIZ THEODOROVIZ -CONCEITO 
ENGENHARIA LTDA. 143.829,29 98.520,76 

11 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO 
(SERVIÇOS, MÃO-DE-OBRA E ALIMENTAÇÃO) E 
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTANDES, PARA A 
ORGANIZAÇÃO DO 113º ENCOMEX, REALIZADO EM 
SOROCABA-SP, NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2006. 

52100.003501/2006-17 
 

STAFF ART MARKETING E COMÉRCIO LTDA. 
/ PROMODEL CONECTION PRODUTORA DE 

EVENTOS LTDA. 
46.655,50 25.065,00 

12 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO – 
SECEX-RJ. 52007.001907/2006-23 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA. 31.439,50 21.560,00 

13 AQUISIÇÃO DE PLOTTER. 52007.001909/2006-12 CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS 
LTDA. 25.780,07 13.740,00 

14 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO 
(SERVIÇOS, MÃO-DE-OBRA E ALIMENTAÇÃO) E 
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTANDES, PARA A 
ORGANIZAÇÃO DO 114º ENCOMEX, REALIZADO EM 
MACEIÓ-AL, NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2006. 

52007.003922/2006-11 
STAFF ART MARKETING E COMUNICAÇÃO 
LTDA. / DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA. 
67.552,40 37.294,23 
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DESPESA POR LICITAÇÕES - 2006 
 
 

MODALIDADE DESPESA 
TOTAL (R$)  

 
PREGÃO 

 
24.285.350,79

 
CONCORRÊNCIA 4.430.835,02 

CONVITE 321.226,04 
 
DESPESA GLOBAL (R$) 
 

 
29.037.411,85 

 

Obs.: a despesa total refere-se, também, aos processos iniciados em 2005, concluídos no 
exercício de 2006. 

 
 
2.2.2 CONTRATOS, CONVÊNIOS E ACORDOS 

 

2.2.2.1   CONTRATOS 
 
 
No exercício financeiro de 2006, foram firmados 54 (quarenta e cinco) novos 

Contratos Administrativos, 38 (trinta e oito) foram prorrogados, 44 (quarenta e quatro) extintos e 
10 (dez) sofreram alterações de valores, conforme demonstrativo a seguir: 



 

CONTRATOS FIRMADOS EM 2006 
 

SECON/CCONV   -  RELAÇAO DE CONTRATOS NOVOS ASSINADOS EM 2006 

CONT.nº PROCESSO C   O   N   T   R   A   T   A   D   A O   B   J   E   T   O VLR GLOBAL VIG./FINAL 

NE 52007.001907/2006-23 3° MILÊNIO COMÉRCIO LTDA Fornecimento de 20 ( vinte) aparelhos de ar condicionado 
tipo janela para SECEX/RJ. 21.560,00 01/01/06 

31/12/06 

NE 52004.000427/2005-94 EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA  Renovação de Assinaturas CLCE- Coletânea das Leis de 
Comercio Exterior 39.530,00 17/03/06 

31/12/06 

NE 52007.000246/06-19 AGUAMOR DIST. DE BEBIDAS Fornecimento de agua mineral - Secex - RJ 6.840,00 20/01/06 
19/01/07 

NE 52007.000716/2005-63 CEDAE - RJ  Fornecimento de agua e coleta de esgoto - Secex Rj 59.220,00 01/01/06 
31/12/06 

NE 52007.001147/2006-54 Fundação Getúlio Vargas Renovação de 03 (três) assinaturas da Conjutura 
Econômica e 02 Agroanalis 519,70 20/04/06 

31/12/06 

NE 52000.004630/06-51 IMPRENSA NACIONAL Assinatura de D O U e D.J 31.718,20 03/05/06 
31/12/06 

59/2006 52007.000939/2005-21 LIGHT SERVICOS DE 
ELETRICIDADE Fornecimento de energia elétrica p/ SECEX-RJ 990.000,00 29/12/06 

28/12/11 

NE 52000.036544/04-45 LIGHT SERVICOS DE 
ELETRICIDADE Fornecimento de energia elétrica p/ SECEX-RJ 889.200,00 01/01/06 

31/12/06 

NE 52004.000538/2006-81 NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA Serviços de manutenção em scanner 3.680,00 30/05/06 
01/12/06 
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NE 52004.000183/2005-40 NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA Aquisição de scanner 30.300,00 31/12/06 

NE 52100.003055/2006-41 STAFF STAR MARKETING Mont de estandes para org do 112º ENCOMEX - 
Divinópolis 12.980,00 31/12/06 

Ata nº 01/06 52007.000328/2005-82 BEMBRASIL IND. COM. PROD. 
INFORM. 

Serviços de remanufaturamento de cartucho para 
impressoras 42.785,00 05/05/06 

04/05/07 

Ata nº 01/06 52007.000328/2005-82 FEPKIT COM. IND. SERVIÇOS Serviços de remanufaturamento de cartucho para 
impressoras 720,00 05/05/06   

04/05/07 

Ata nº 02/06 52005.007330/2005-01 FEPKIT COM. IND. SERVIÇOS Aquisição de suprimentos de informática 339,50 30/06/06 
29/06/07 

Ata nº 02/06 52005.007330/05-01 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Aquisição de suprimentos de informática 20.382,00 30/06/06 
29/06/07 

Ata nº 02-06 52005.007330/05-01 Koraicho Mercantil Ltda. Aquisição de suprimentos de informática 59.277,80 30/06/06 
29/06/07 

Ata nº 02-06 52005.007330/05-01 KMACK LTDA. Aquisição de suprimentos de informática 95.000,00 30/06/06 
29/06/07 

Ata nº 02/06 52005.007330/2005-01 NEW DATA INFORMÁTICA LTDA. Aquisição de suprimentos de informática 68.700,00 30/06/06 
29/06/07 

Ata nº 02-06 52005.007330/05-01 PALÁCIO DOS CARTUCHOS Aquisição de suprimentos de informática 6.930,00 30/06/06 
29/06/07 

Ata nº 02/06 52005.007330/2005-01 RIO JET RIO PRETO CO. 
CARTUCHOS  Aquisição de suprimentos de informática 69.993,00 30/06/06 

29/06/07 

Ata nº 02-06 52005.007330/05-01 DUPLITEK COMERCIAL LTDA. Aquisição de suprimentos de informática 455,94 30/06/06 
29/06/07 

Ata nº 03/06 52020.000835/2006-29 ART. GRÁFICA E EDITORA DELVÊ 
LTDA 

Prestação de Serviços Gráficos para atender as 
necessidadedes do MDIC. 829.850,37 28/06/06 

27/06/07 
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Ata nº 04/06 52007.000876/2006-93 NEW DATA INFORMÁTICA LTDA. 
Aquisição de suprimentos de informática 34.603,20 31/08/06 

30/08/07 

Ata nº 04/06 
52007.000876/2006-93 

PORT PAPELARIA E INFORMATICA 
LTDA Aquisição de Suprimento de Informatica 8.012,97 31/08/06 

30/08/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 ALM ÁUDIO E VÍDEO Material de Expediente 23.952,67 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 CARLOS AUGUSTO ME Material de Expediente 5.400,00 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 FABRICAD COM. DE PAPÉIS LTDA. Material de Expediente 6.426,00 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 
52007.000878/2006-82 

INFORPAPER COM. DE FITAS E 
PAPÉIS LTDA. Material de Expediente 23.121,00 29/11/06 

28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 LAGOA SANTA Material de Expediente 816,90 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 MASTERMIX Material de Expediente 11.016,00 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 MULTPAPER Material de Expediente 79.500,00 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 PERSONAL Material de Expediente 1.740,00 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS 
LTDA. Material de Expediente 1.100,00 29/11/06 

28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 SAFRA DIESEL Material de Expediente 4.797,60 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 52007+000878/2006-82 SS ATACADISTA Material de Expediente 12.734,00 29/11/06 
28/11/07 
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Ata nº 05/06 52007.000878/206-82 TRIPLICA Material de Expediente 12.200,00 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 VERÔNICA RATIS-ME Material de Expediente 8.622,00 29/11/06 
28/11/07 

Ata nº 05/06 52007.000878/2006-82 SPEED LABEL COM. DE 
SUP.P/COMPUT. Material de Expediente 6.915,00 29/11/06 

28/11/07 

01/2006 52001.000902/05-52 GRÁFICA E EDITORA SERRANA Prest.Serv. Gráf ref. à impressão da publicação Produção 
em Destaque 26.800,00 06/01/06 

05/01/07 

02/2006 52005.007719/05-48 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BSB Prestação de serviços tecnicos organização de concurso 
publico 

Contrato 
firmado pela 

CGRH 

12/01/06 
11/01/07 

03/2006 52005.002091/05-94 SERVIX INFORMÁTICA LTDA. Suporte hardware e software, para servidores RISC 625.000,00 23/01/06 
22/01/07 

04/2006 52000.018158/05-52 EBCT - SERCA Serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência 
agrupada 36.000,00 23/01/06 

23/01/07 

05/2006 52000.011322/05-09 EBCT - CORREIOS Contratação de serviços postais e telemáticos 360.000,00 19/01/06 
18/01/07 

07/2006 52005.004616/05-26 EXPRESSO 21.COM  prestação de serviço especializado de transporte, para 
atender às necessidades do MDIC 280.690,00 31/01/07 

08/2006 52005.001737/05-16 BRASUL ADM. E SERV. 
PROFISSIONAIS 

Prestaçao de serviços especializados de condução de 
elevadores 103.169,40 01/02/06 

31/01/07 

09/2006 52005.004603/05-57 BRASIL TELECOM S/A Serv Telefônico Fixo Comutado - STFC 21.200,00 23/03/06 
22/03/07 

11/2006 52020.005039/2005-00 BUREAU  IMPRESSÃO DIGITAL 
BRASILIA 

Impressão em grandes formatos de peças de divulgação p/ 
eventos 18.000,00 22/03/06 

21/03/07 
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14/2006 52005.004135/05-11 POLIEDRO Informática Cons. Serv. Ltda Suporte técnico a usuários da Rede Corporativa de 
Computadores 720.428,04 30/04/06 

01/05/07 

15/2006 52007.000495/05-23 BRASIL TELECOM S/A Prestação de serviço telefônico fixo comutado de longa 
distância intra-regional, compreendendo a Região II. 214.741,13 09/05/06 

10/05/07 

16/2006 52007.000249/2006-52 CONSERVO BRASÍLIA Prestação de Serviços de Transporte  de Autoridades 93.431,76 23/05/06 
22/05/07 

17/2006 52005.007374/05-22 BRASIL TELECOM S/A Serv telef fixo-fixo comutado e fixo para móvel, mod 
serviço local 

531.490,23  16/05/06 
15/06/07 

18/2006 52005.007374/05-22 EMBRATEL Serv telef fixo-fixo comutado e fixo para móvel, mod 
serviço local 336.710,84 16/06/06 

15/06/07 

19/2006 52100.000107/2006 JR GRÁFICA E EDITORA LTDA Execução de serviços gráficos 16.640,00 09/06/06 
30/01/07 

20/2006 52000.002689/06-12 LOGGOS revistas, jornais e publicações 
Ltda. 

Fornecimento de jornais e revistas para suprir as 
necessidades MDIC 157.384,44 29/05/06 

28/05/07 

24/2006 52004310/2005-70 SIGMA DATASERV Prest Sv Modern. e Org Adm do MDIC. 452.718,24  12/06/06 
11/06/07 

25/2006 52000.019285/2005-79 MONTANA PLANEJAMENTO Serviços esp. de op.suporte e manutenção banco de dados 498.608,16 12/06/06 
11/06/07 

26/2006 52007.001157/06-90 CAESB Fornecimento de agua e coleta de esgoto-MDIC 171.079,20 18/07/06 
17/07/07 

27/2006 52007.000218/06-00 CAESB Fornecimento de agua e coleta de esgoto-DNRC 65.479,20 18/07/06 
17/07/07 

28/2006 52007.001086/2006-25 CONSERVO BRASÍLIA Prest. Serviços de atendimento e apoio administrativo 9.636.183,60 17/07/06 
16/07/07 
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30/2006 52100.005581/05-64 MSCA Aquisição de base de dados sobre comércio internacional 
de 178 países 304.100,00 28/07/06 

27/07/07 

31/2006 520007.001033/06-12 CALEVI MINERADORA COMÉRCIO 
LTDA. 

Fornecimento de água mineral potável para o MDIC e 
DNRC 22.998,60 25/07/06 

24/07/07 

32/2006 52007.000186/06-34 MAHVLA TELECOMUNICAÇÕES Manut. prev. corret. do Sist. PABX, MD 110, Ericson 118.800,00 24/07/06 
23/07/07 

33/2006 52007.000504/2006-67 AURIGA INFORMÁTICA  Aquisição de 17 impresoras a laser. 115.176,00 14/08/06 
13/08/07 

34/2006 52007.000164/06-74 MAHVLA TELECOMUNICAÇÕES Aquisição de 1 conjunto modular de "Interface 
Adaptadora de Troncos Celulares" 32.900,00 18/08/06 

17/08/07 

35/2006 52007.001097/06-13 HM ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÕES Fornecimento e colocação de vidros no MDIC e DNRC 157.404,00 04/09/06 

03/09/07 

36/2006 52007.000842/06-07 D'ECORLINE CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA Prestação de serviço de carregadores MDIC e DNRC. 157.862,88 18/07/06 

17/09/07 

37/2006 52007.000118/06-75 CASA & CIA PISOS E 
REVESTIMENTOS  Serv colocação de pisos, cortinas e forros 455.993,00 14/09/06 

13/09/07 

38/2006 52007.000858/06-29 DELTA ENGENHARIA Serviço de revestimentos de paredes e pisos 249.517,49 15/09/06 
15/03/07 

39/2006 52007.001101/2006-35 ORGANIZAÇÃO FLORESTA Serviços de execução de pintura no MDIC e DNRC 102.000,00 22/09/06 
21/09/07 

40/2006 52007.002157/06-15 GIROFLEX S/A Aquisição de cadeiras 455.402,84 21/09/06 
20/09/11 

41/2006 52007.0010/5/2006-53 RIBEIRO&ALBUQUERQUE Fornecimento de combustível - gasolina - 14.459,37 09/10/06 
08/10/07 
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42/2006 52007.001085/2006-53 POSTO BRASAL LTDA. Fornecimento de combustível - óleo diesel - 2.338,80 09/10/06 
08/10/07 

43/2006 
52007.001674/06-69 CHAVEIRO CITY LTDA Prestação de serviços de chaveiro - MDIC 21.846,00 19/10/06        

18/10/07 

44/2006 52000.010889/06-31 SNAKE SEGURANÇA Serviços de vigilancia armada e desarmada - MDIC e 
DNRC 1.470.869,75 02/10/06        

01/10/07 

45/2006 52007.000690/2005-53 TCO CELULAR Prestação de serv Telefonia Móvel Pessoal. 1.778.267,87 18/10/06 
17/10/07 

46/2006 52007.000690/2005-53 EMBRATEL Telef movel - LONGA DIST NACIONAL e LONGA 
DIST INTERN. 153.301,12 18/10/06        

17/10/07 

NE 52000.010002/2006-12 GM MOTORS Aquisição de 02 veículos automotores. 168.000,00 31/12/06 

48/2006 52000012371/2006-31 CONSERVO BRASÍLIA Prestaçao de serviços de limpeza, conservação e asseio 1.025.849,88 17/10/06 
16/10/07 

49/2006 52000.001751/2006-91 VOETUR TURISMO Fornecimento de passagens nacionais e internacionais - 3.353.000,00 27/10/06 
26/10/07 

50/2006 52004.000551/2006-31 MICROTÉCNICA INFORMÁTICA Aquisição de 27 scanners digitais de mesa 30.898,80 27/10/06 
26/10/07 

51/2006 52007.001676/2006-58 OSMAQUI AUTO PEÇAS LTDA. 
prest. serv. Manut. Mecânica veículos 45.000,00 08/11/06 

07/11/07 

52/2006 52007.001786/2006-10 EDSON CEOLIN - ME Aquisição de 335 aparelhos de ar condicionado, tipo split 994.279,10 07/11/06 
06/11/07 

76/2006 520067.001922/06-71 EDSON CEOLIN - ME Aquisição de 12 aparelhos de ar condicionado do tipo 
Split 60.120,00 20/12/06 

19/12/07 
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53/2006 52004.001317/2006-21 SERVIX INFORMÁTICA LTDA. Aquisição de quartoze unidades de discos rígidos. 46.708,00 20/12/06 
19/12/09 

54/2006 52000.011731/2006-88 ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS Sv de reprografia e encadernação para atender a SECEX / 
RJ 130,000.00 10/11/06 

09/11/07 

55/2006 52007.01675/2006-11 RD MÓVEIS Ltda Reforma de móveis e estofados 99.000,00 09/11/06 
08/11/07 

56/2006 52007.001841/2006-71 CONCEITO ENGENHARIA Serv de reforma dos banheiros privativos dos gabinetes 
(7°, 5° , 3°) 98.520,76 16/11/06 

13/02/07 

57/2006 52004.001270/2006-03 VS DATA COMÉRCIO DE 
INFORMÁTICA 

Fitas de backup SDLT  25 UNIDADES E DLT 43 
UNIDADES 7.379,68 21/11/06 

20/11/07 

58/2006 52004.001270/2006-03 NET PLACE COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES Aquisição de fitas de backup LTO, 40 unidades 3.997,98 21/11/06 

20/11/07 

60/2006 52004.000431/2006-33 EBCT - CORREIOS / DNE Licenciamento da Base de dados comercial do DNE - 
CORREIOS 60.500,00 01/12/2006 

30/11/2007 

61/2006 52007.001950/2006-99 FIANÇA SERVIÇOS GERAIS LTDA Prestação de Serviços de copeiragem para atender o 
MDIC e DNRC 872.837,76 22/11/06 

21/11/07 

62/2006 52004.001305/2006-04 TECNOTRONIK COMPUTADORES 
LTDA. Aquisição de 5 projetores multimídia 25.000,00 30/11/06 

29/11/09 

63/2006 52004.001424/06-59 ITAUTEC INFORMÁTICA S.A  Aquisição de 588 micros 1.569.960,00 14/12/06 
13/12/09 

64/2006 52007.000227/2006-92 BRASFORT ADM E SERV LTDA Serviços de prevenção e combate a incidêncio 723.241,80 02/12/06 
01/12/07 

65/2006 52007.002637/2006-78 ELEBRASIL ELEVADORES LTDA. Manutenção corretiva e preventiva em 8 elevadores OTIS 
no MDIC. 26.120,00 09/12/06 

06/06/07 

66/2006 52004.001379/2006-32 PROBANK S/A Aquisição de ativos de rede 241.202,07 22/12/06 
21/12/09 
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67/2006 52004.000425/2006-86 SIGMA DATASERV Serv Manut Corretivas e Evolutivas, e de Doc Sítios Web 2.022.347,76 04/12/06 
01/06/07 

68/2006 52007.000861/2006-25 COSMOPOLITAN TRANSPORTE 
LTDA 

Serv Transporte mobiliário, eqpo, mat de expediente, 
veículos e outros objetos 164.000,00 14/12/06 

13/12/07 

69/2006 52004.001459/2006-98 SIGMA DATASERV Serviço de operaçao, suporte e manutenção de rede de 
dados 551.022,60 07/12/06 

04/06/07 

70/2006 52004.001310/2006-17 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA 
LTDA Aquisição de software 28.692,00 20/12/06 

19/12/07 

71/2006 52004.001310/2006-17 STRATTUS  COM DE PRODUTOS DE 
INFOR Aquisição de software 13.059,80 20/12/06 

19/12/07 

72/2006 52007.001855/2006-95 LEISTUNG COM. SERV. SIST. 
ENERGIA LTDA 

Serv de soluções tecnológicas de Sistema Ininterrupto de 
Energia UPS 279.900,00 20/12/06 

19/12/09 

73/206 52000.013065/2006-12 CADERODE MÓVEIS P/ESCRITORIO 
LTDA Aquisição e montagem de mobiliários 222.529,65 20/12/06 

19/12/07 

74/2006 52007.001847/2006-49 TÉCNICA CONST COM E IND LTDA. Reparação de esquadrias metálicas, janelas e basculantes. 2.042.436,44 15/06/07 

75/2006 52004.001507/2006-48 ITAUTEC INFORMÁTICA S.A Aquiusição de 51 notebooks 121.991,23 22/12/06   
21/1209 

76/2006 52007.001922/2006-71 EDSON CEOLIN - ME Aquisição de 12 aparelhos de ar condicionado do tipo 
Split 60.120,00 20/12/06 

19/12/07 

77/2006 52007.002115/2006-76 OFFICE SERVICE EQUIP.  P/ 
ESCRITORIOS Aquisição de 12 -  aparelhos de fac-simile 5.518,80 20/12/06 

19/12/07 

78/2006 52000.012205/2006-35 SERMATEC ASSISTENCIA Serv de transporte de servidores e pequenas cargas do 
MDIC - DF e SECEX-RJ. 418.799,75 17/12/06 

18/12/07 

79/2006 52007.001882/2006-68 BRASFORT ADM E SERV LTDA Prestação de serviços telenia para atuação no MDIC e 
DNRC 69.013,44 19/12/06 

18/12/07 
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CONTRATOS PRORROGADOS EM 2006 
 

CCONV - SERVIÇO DE CONTRATOS - CONTRATOS PRORROGADOS E E REPACTUADOS EM 2006 

Nº  
CONTRATO PROCESSO CONTRATADA OBJETO VALOR VIGÊNCIA SITUAÇÃO 

19/2003 52000.025272/02-96 ADUANEIRAS 
INFORMATICA Programa tecwin 38.332,00 20/08/06 19/08/07 PRORROGADO 

20/08/06 

49/2004 52000.007277/04-70 AGENCIA ESTADO  
Prestaçao de serviços noticiosos em "on 
line" e "real Time", com acesso ao  
Broadcast 

173.085,72 30/12/06 29/12/07 PRORROGADO  
30/12/06 

08/2006 52005.001737/2005-16 BRASUL ADM SERV 
PROFISSIONAIS  

Prestação de serviços especializados de 
codução de elevadores, para atender a 
sede do MDIC. 

94.966,80 01/02/06 31/01/07 PRORROGADO 
01/02/06 

08/2006 52005.001737/2005-16 BRASUL ADM SERV 
PROFISSIONAIS  

Prestação de serviços especializados de 
codução de elevadores, para atender a 
sede do MDIC. 

94.966,80 01/02/06 31/01/07 REPACTUADO 
16/11/2006 

33/2003 52000.013672/2003-30 BRATENE ENGENHARIA 
LTDA 

Manutenção preventiva, corretiva, 
detecção,alarme e combate a incêndio, 
iluminação de emergência, reposição de 
peças, materiais, recarga de extintores e 
cilindros de CO2. 

353.484,36  01/12/06 30/11/07 PRORROGADO 
01/12/06 

06/2002 52000.001457/02-13 CAIXA  - PREVI 
Locação do subsolo, loja, sobreloja 2º ao 
8º e 12º pavimentos, Ed. Marques dos  
Reis 

798.326,52 13/02/06 12/02/07 PRORROGADO 
13/02/07 

07/2005 52000.037618/2004-61 CARDEAL CONST COM 
SERV LTDA 

Prestação de serviços de limpeza e 
conservaçao, para atender ao MDIC, em 
suas instalações localizadas na cidade do 
Rio de Janeiro - RJ. 

244.320,00 04/05/06 03/05/07 PRORROGADO 
03/11/06 

07/2005 52000.037618/2004-61 CARDEAL CONST COM 
SERV LTDA 

Prestação de serviços de limpeza e 
conservaçao, para atender ao MDIC, em 
suas instalações localizadas na cidade do 
Rio de Janeiro - RJ. 297.120,00 

03/11/06 02/11/07 REPACTUADO 
03/11/06 
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45/2004 52000.010848/04-82 CEB DISTRIBUIÇÃO                 Fornecimento de energia elétrica 1.200.000,00 20/12/06 19/12/07 PRORROGADO 
EM 20/12/06 

38/2005 52001.001675/2005-82 CENTRO GESTÃO ESTUDOS 
ESTRATÉGICOS 

Prestação serv técnicos para elaboração 
estudos apoiar Fórum de Biotecnologia 650.000,00 31/01/06 31/03/06 PRORROGADO 

31/01/06 

43/2005 52005.007598/2005-34 CONSERVO BSB SERV. 
TECNICO 

Serviços serviços de apoio administrativo 
e atividades auxiliares 3.288.414,00 21/11/06 20/11/07 PRORROGADO 

21/11/06 

43/2005 52005.007598/2005-34 CONSERVO BSB SERV. 
TECNICO 

Serviços serviços de apoio administrativo 
e atividades auxiliares 3.288.414,00 21/02/06 20/11/07 ACRESCIMO 

21/02/06 

10/2002 52000.028016/2001-70 COPIADORA CÓPIA EXATA Prestação de serviços de reprografia 747.016,25 02/05/06 01/05/07 PRORROGADO 
02/05/07 

10/2002 52000.028016/2001-70 COPIADORA CÓPIA EXATA Prestação de serviços de reprografia 833.780,00 02/05/06 01/05/07 REPACTUADO 
21/08/06 

05/2006 52000.011322/2005-09 EBCT - CORREIOS 
Produtos postais, de serviços postais, 
telemáticos e adicionais, nas modalidades 
nacional e internacional 

371.268,00 19/01/06 18/01/07 PRORROGADO 
19/01/06 

05/2006 52000.011322/2005-09 EBCT - CORREIOS 
Produtos postais, de serviços postais, 
telemáticos e adicionais, nas modalidades 
nacional e internacional 

371.268,00 19/01/06 18/01/07 REPACTUADO 
19/01/06 

26/2003 52000.019045/03-11 DELTA ENG (BSB / RJ) Serviços técnicos de operação e 
manutenção preventiva 2.092.176,80 

04/11/06 03/11/07 PRORROGADO 
03/11/2006 

26/2003 52000.019045/03-11 DELTA ENG (BSB / RJ) Serviços técnicos de operação e 
manutenção preventiva 2.221.392,40 

04/11/06 03/11/07 REPACTUADO 
01/06/06 

26/2003 52000.019045/03-11 DELTA ENG (BSB / RJ) Serviços técnicos de operação e 
manutenção preventiva 

2.221.392,40 
04/11/06 03/11/07 ACRESCIMO 

01/06/06 

52/2006 52007.001786/2006-10 EDSON CEOLIN – ME Aquisição e instalação de 335 (trezentos e 
trinta e cinco) aparelhos ar condicionado 994.279,14 20/12/06  06/11/07 ACRESCIMO 

20/12/06 
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30/2003 52000.028626/03-35 ELEVADORES ATLAS  Manutenção de elevadores - RJ 57.480,00 24/11/06 23/11/07 PRORROGADO 
23/11/06 

33/2005 52005.003346/2005-36 EMBRATEL 

Serviço telefonico fixo comutado de longa 
distancia intra-regional, compreendendo a 
Regiao I, e inter-regional, compreendendo 
regiões II e III, e internacional. 

580.060,70 20/09/06 19/09/07 PRORROGADO 
20/09/06 

20/2003 52000.018331/2003-51 FÁBRICA DE IDÉIAS  Prest. de Serviço de Clipping diário de 
mídia impressa. 76.000,00 18/08/06 17/08/07 PRORROGADO 

18/08/07 

01/2002 52000.023853/01-11 FEDERAL SERV GERAIS  Serviço de atendimento ao público p/ 
atender as necess.DNRC 338.344,08 21/01/06 20/01/07 PRORROGADO 

21/01/06 

01/2003 52000.015198/02-08 FERRAZ & COELHO LTDA Exploraçao de restaurante e lanchonete - 
MDIC - 08/01/06 07/01/07 PRORROGADO 

08/01/06 

34/2004 52000.012953/04-56 FIRE RIO PROTEÇÃO   Serv de prevençao e combate a incendio, 
por meio de brigada contra incendio. 231.386,76 11/08/06 24/10/07 REPACTUADO 

11/08/06 

34/2004 52000.012953/04-56 FIRE RIO PROTEÇÃO   Serv de prevençao e combate a incendio, 
por meio de brigada contra incendio. 231.386,76 25/10/06 24/10/07 PRORROGADO 

25/10/06 

03/2005 52000.000835/04-03 FORTE TERCEIRIZAÇÕES Serviços de conduçao de elevadores, 
recepçao e carregadores-SECEX -RJ 154.700,04 31/03/06 30/3/07 PRORROGADO 

EM 31/03/06 

28/2003 52000.030666/03-47 FORTE TERCEIRIZAÇÕES Serviço de copeiragem - RJ 99.090,60 18/11/06 17/11/07 PRORROGADO 
18/11/06 

10/2003 52000.022622/02-62 IMPRENSA NACIONAL Serviço de publicação de matérias 600.000,00 04/06/06 03/06/07 PRORROGADO 
04/06/06 

21/2004 52000.005124/04-17 MICROTELEFAX 

Serviços manutenção 
preventiva/corretiva, fornec.material, rede 
física horizontal e vertical telefonia 
interna. 

135.027,03 29/06/06 28/06/07 PRORROGADO 
29/06/06 

10/2004 52000.006511/04-71 RADIOBRÁS Publicidade Legal 60.000,00 30/04/06 01/05/07 PRORROGADO 
30/04/06 
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10/2005 52020.000609/2005-67 RADIOBRÁS EMPRESA 
BRAS COMUNICAÇÃO  

Aquisição de 12 (doze) assinaturas do 
produto denominado MÍDIA IMPRESSA 122.400,00 17/05/06 16/05/07 PRORROGADO 

17/05/06 

10/2005 52020.000609/2005-67 RADIOBRÁS EMPRESA 
BRAS COMUNICAÇÃO  

Aquisição de 12 (doze) assinaturas do 
produto denominado MÍDIA IMPRESSA 122.400,00 20/10/06 16/05/07 ACRESCIMO 

20/10/06 

04/2005 52700.002348/04-80 SERASA S/A 
Prestaçao continua de informaçoes 
cadastrais constantes do cadastro de 
empresa do DF, pela JCDF á SERASA 

  19/04/06 18/04/07 PRORROGADO 
19/04/06 

31/2004 52000.004255/04-87 SERPRO DRAWBACK Sistema denominado DRAWBACK. 1.848.597,17 01/09/06 31/08/07 PRORROGADO 
01/09/06 

24/2004 52000.010051/04-85 SERPRO - PORTAL Prestaçao de serviços de tecnologia da 
informaçao - PORTAL 588.652,66 02/07/06 01/07/07 PRORROGADO 

02/07/06 

03/2004 52000.038358/03-60 SERPRO REDE Rede Integrada de Comunicações do 
MDIC 1.896.430,62 08/03/06 07/03/07 PRORROGADO 

08/03/06 

57/2005 52007.000366/05-35 SERPRO - ALICE Prest. Serv. Tecnol. Informação relaç. 
Sistema ALICE 3.662.915,67 

26/12/06 25/12/07 PRORROGADO 
26/12/06 

57/2005 52007.000366/05-35 SERPRO - ALICE Prest. Serv. Tecnol. Informação relaç. 
Sistema ALICE 4.578.644,62 27/10/06 25/12/07 ACRESCIMO 

27/10/06 

54/2005 52000.035307/04-67 SERPRO - NOVOEX  Módulo Siscomex - Exportaçao 7.000.000,00 22/10/06 21/03/07 PRORROGADO 
22/10/06 

32/2005 52000.005376/04-46 SERPRO-SIADS Prest.Serv. Implant.do Sistema Integrado 
de Administraçaõ de Serviço 46.080,00 22/12/06 21/12/07 PRORROGADO 

22/12/06 

25/2003 52000.018332/03-03 SPOT REPR. E SERV  Prestação de serv. De suporte e 
assessoramento de divulgação. 412.086,12 10/04/06 30/10/07 ACRESCIMO 

10/04/09 

25/2003 52000.018332/03-03 SPOT REPR. E SERV  Prestação de serv. De suporte e 
assessoramento de divulgação. 359.163,36 30/10/06 30/10/07 PRORROGADO 

30/10/06 
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25/2003 52000.018332/03-03 SPOT REPR. E SERV  Prestação de serv. De suporte e 
assessoramento de divulgação. 359.163,36 30/10/06 30/10/07 REDUÇÃO 

30/10/06 

25/2003 52000.018332/03-03 SPOT REPR. E SERV  Prestação de serv. De suporte e 
assessoramento de divulgação. 359.163,36 21/12/06 30/10/07 REPACTUADO 

21/12/06 

07/2002 52000.025449/01-73 STOK OFFICE Prest. Serv. Fornec. Colocação de diviso. 
Arma. Balcões e portas 740.000,00 25/02/06 24/02/07 PRORROGADO 

25/02/06 

08/2005 52005.001737/2005-16 BRASUL ADM SERV 
PROFISSIONAIS  

Conduçao de elevadores 103.169,40 01/02/06 31/01/07 REPACTUADO 
06/09/06 

30/2004 52000.015690/04-37 TIM CELULAR Prestaçao de serv. Movel  237.690,00 18/08/06 17/08/07 PRORROGADO 
18/08/06 

04/2004 52000.014882/02-64 VISE - RIO Serviço de segurança e vigilância armada 
e desarmada para Rio de Janeiro 171.391,92 17/03/06 16/03/07 PRORROGADO 

17/03/06 

04/2004 52000.014882/02-64 VISE - RIO Serviço de segurança e vigilância armada 
e desarmada para Rio de Janeiro 185.051,52 24/03/06 16/03/07 REPACTUADO 

24/03/06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      45 



 

CONTRATOS EXTINTOS EM 2006 
 

SECON/CCONV   -  RELAÇAO DE CONTRATOS EXTINTOS E RESCINDIDOS EM 2006 

CONTRATO PROCESSO CONTRATADA O   B   J   E   T   O VLR GLOBAL VIG./FINAL OCORRENCIA 
EM 2006 

NE 52004.000221/2005-64 GÊNESE INFORMÁTICA 
LTDA Aquisição de 12 notebooks   77.004,00 29/12/05 28/12/06 EXTINTO EM 

28/12/06 

16/2001 52000.010114/2002-31 BRASIL TELECOM S/A Prestação de serviços telefonico fixo 
comutado de longa distancia intra regional 22.802,80 31/03/05 01/04/06 EXTINTO EM 

01/04/06 

02/2004 52000.033316/2003-32 BRASIL TELECOM S/A Prestação de serviços fixo comutado - 
STFC 14.724,04 12/03/06 11/03/06 EXTINTO EM 

11/03/06 

10/2006 52009.000009/06-38 CROMOS Serviço grafico de impressao de 
calendario 68.460,00 17/03/06 16/04/06 EXTINTO EM 

16/04/06 

29/2005 52000.037578/2004-57 CAESB - CIA DE 
SANEAMENTO DO DF 

Fornecimeto de agua canaliza e coleta de 
esgotos 132.000,00 24/08/05 23/08/06 EXTINTO EM 

23/08/06 

NE 52007.000716/2005-63 CEDAE - CIA ESTADUAL DE 
AGUA E ESGOTOS 

Contratação de empresa especializada 
para forncimento de agua  - secex 59.220,00 28/03/06 31/12/06 EXTINTO EM 

31/12/06 

NE 52007.000715/2005-19 CEG - DISTRIBUIDORA DE 
GAS DO RIO Forncimento de gas - SECEX - RJ 2.520,00 23/01/06 31/12/06 EXTINTO EM 

31/12/06 

38/2005 52001.001675/2005-82 CENTRO DE GESTAO E 
ESTUDOS ESTRATEGICOS 

Prestação de serviços tecnicos para 
elaboraçao de estudos  650.000,00 31/01/06 31/03/06 EXTINTO EM 

31/03/06 

52/2005 52000.021659/2006-16 C A DA SILVA GRAFICA E 
PAPELARIA - ME Prestação de serviços gráficos  47.730,00 23/12/05 22/12/06 EXTINTO EM 

22/12/06 
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25/2005 52005.001718/2005-90 CLARA DISTRIBUIDORA DE 
BEBIDAS LTDA 

Fornecimento de agua mineral potavel - 
MDIC / DNRC 50.430,00 25/07/05 24/07/06 EXTINTO EM 

24/07/06 

27/2005 52005.001122/2005-90 C COSTA COMERCIO DE 
MOLDURAS 

Prestação de serviços de forncimento e 
colocaçao de vidros 184.500,00 22/08/05 21/08/06 EXTINTO EM 

21/08/06 

36/2004 52000.018206/2004-21 COMPDATA COMERCIO E 
IMPORTAÇAO Aquisição de projetores multimidias 15.624,00 21/10/04 20/10/06 EXTINTO EM 

20/10/06 

35/2004 52000.018206/2004-21 COMPSUPRI INFORMÁTICA 
E TELECOMUNICAÇÃO 

Forncimento e instalção de projetores 
multimidias 39.300,00 22/10/04 21/10/06 EXTINTO EM 

21/10/06 

12/2006 52000.003708/06-10 CONSERVO BRASÍLIA 
(emergencial) Prestação de serviços de carregadores  66.079,20 20/03/06 16/09/06 EXTINTO EM 

16/09/06 

13/2006 52000.003708/06-10 CONSERVO BRASÍLIA 
(Emergencial) 

Prestaçao Serv limpeza, Conservação e 
Asseio 452.472,00 20/03/06 15/09/06 EXTINTO EM 

15/09/06 

22/2001 52000.003572/2001-33 CONSERVO BRASILIA Prestação de serviços de condução de 
veiculos 89.612,62 04/05/05 03/05/06 EXTINTO EM 

03/05/06 

26/2001 52000.003572/2001-33 CONSERVO BRASILIA Prestação de serviços de atendimento  7.185.856,13 16/07/05 15/07/06 EXTINTO EM 
15/07/06 

33/2004 52000.020551/2004-25 COPY WAY SERVIÇOS DE 
COPIAS - RJ Prestação de serviços de reprografia - RJ 119.000,00 21/10/05 20/10/06 EXTINTO EM 

20/10/06 

21/2001 52000.002168/2000-91 DAMOVO DO BRASIL Manutençao preventiva e corretiva dos 
sistemas de telefonia 203.544,00 04/05/05 03/05/06 EXTINTO EM  

03/05/06 

55/2005 52005.003916/2005-98 DANILO DONEDA Serviços de consultoria  6.820,00 21/12/05 20/03/06 EXTINTO EM 
20/03/06 
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28/2005 52005.002338/2005-72 DAVOS ENGENHARIA E 
REPRESENTAÇÃO Execução de serviços de pintura - MDIC 119.998,30 22/08/05 21/08/06 EXTINTO EM 

21/08/06 

NE 52005.002373/2005-91 IMPRENSA NACIONAL Assinatura do D.O.U 29.775,60 03/05/05 02/05/06 EXTINTO EM 
02/05/06 

29/2006 52000.002704/06-14 INSTITUTO 12 DE MARÇO  Loc Espaço p/participação VII 
FENNEART  140.000,00 07/06/06 16/07/06 EXTINTO EM 

16/07/06 

26/2005 52005.001775/2005-79 DISTRIBUIDORA BRASILIA 
DE VEICULOS Forncimento de combustivel 12.258,00 08/08/05 07/08/06 EXTINTO EM 

07/08/06 

08/2005 52005.001764/2005-99 AGUA MINERAL PUREZA 
DA SERRA 

Fornecimento de agua potavel  - SECEX -
RJ 5.760,00 18/05/06 31/01/06 EXTINTO EM 

31/01/06 

06/2006 52005004156/05-36 DOM BOSCO Serviços de carregadores 103.590,00 31/03/05 30/03/06 RESCINDIDO - 
13/06/06 

06/2004 52000.030954/2003-00 DOM BOSCO Serviço de conservação e limpeza 801.168,00 31/03/05 30/03/06 RESCINDIDO - 
13/06/06 

23/2006 52000.005907/06-62 ELEVADORES DO BRASIL 
LTDA. Mnt. Corret.Prev. elevadores OTIS  22.800,00 12/06/06 08/12/06 EXTINTO EM 

08/12/06 

10/2001 52000.002171/2000-03 ELEVADORES OTIS LTDA Serviço de manutenção corretiva e 
preventiva de elevadores 46.433,76 20/02/05 19/02/06 EXTINTO EM 

19/02/06 

03/2001 52000.002376/2000-16 EBCT - CORREIOS Serviço de malote  14.400,00 19/01/06 18/01/06 EXTINTO EM 
18/01/06 

05/2001 52000.002378/2000-33 EBCT - CORREIOS Serviço de correspondencia - postais e 
telematicos 64.800,00 19/01/05 18/01/06 EXTINTO EM 

18/01/06 
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01/2004 52000.033316/2003-32 EMBRATEL Serviço telefonico - STFC - MDIC e 
DNRC 185.021,52 17/02/05 16/02/06 EXTINTO EM 

16/02/06 

47/2006 52000.012254/06-78 EMP EXEC. DE EVENTOS 
Ltda-ME 

20 estandes para FEART-BRASIL  em 
Fortaleza-CE  96.000,00 11/10/06 15/10/06 EXTINTO EM 

15/10/06 

31/2005 52005.001780/2005-31 FORTEX COMERCIAL LTDA Aquisição de um cofre de segurança 56.150,00 20/09/05 19/09/06 EXTINTO EM 
19/09/06 

35/2005 52005.001780/2005-81 FUMANCHU CHAVES E 
TRANCAS Serviço de chaveiro 58.988,00 19/10/05 18/10/06 EXTINTO EM 

18/10/06 

39/2005 52005.001795/05-40 INFINITA COMERCIO E 
SERVIÇOS Reforma de moveis  ((RESCINDIDO)) 58.100,00 31/10/05 30/10/06 RESCINDIDO - 

21/08/06 

29/2006 52000.002704/06-14 INSTITUTO 12 DE MARÇO  Loc Espaço p/participação VII 
FENNEART  140.000,00 07/06/06 16/07/06 EXTINTO EM 

16/07/06 

51/2005 52005.004389/2005-39 ISOTERM 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

Serviço de empermeabilização da laje da 
garagem - MDIC 1.187.837,60 01/03/06 13/04/06 EXTINTO EM 

13/04/06 

53/2005 52000.036364/2004-63 ISOTERM 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

Serviço de empermeabilização da laje da 
garagem - DNRC 1.041.960,68 01/03/06 19/04/06 EXTINTO EM 

19/04/06 

23/2005 52005.001729/2005-70 ITA IND. E COMERCIO DE 
CARIMBOS Confecção e fornecimento de carimbo 2.410,20 18/07/05 17/07/06 EXTINTO EM 

17/07/06 

09/2005 52000.036025/2003-04 JFM INFORMÁTICA LTDA SERVIÇO DE ORACLE 2.903.000,00 18/05/05 17/05/06 EXTINTO EM 
17/05/06 
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NE 52100.001536/2006-11 JT SOLUÇÕES GRAFICAS Serviços graficos - ENCOMEX 759,00 05/07/06 31/12/06 EXTINTO EM 
31/12/2006 

NE 52007.000099/2006-87 L ANNUNZIATA E CIA LTDA Limpeza e higienização de dutos do 
sistema de ar da JCDF E DNRC 128.620,00 26/01/06 25/03/06 EXTINTO EM 

25/03/06 

35/2001 52000.003790/2001-78 MINERÃO AUTO PEÇAS Manutenção dos veiculos do MDIC 45.000,00 08/11/06 07/11/06 EXTINTO EM 
07/11/06 

47/2005 52004.000164/2005-13 MONTANA PLANEJAMENTO Sv Gerência, Adm e Suporte Téc de Rede 
Corporativa de Computadores  551.448,90 05/12/05 02/06/06 EXTINTO EM 

02/06/06 

22/2006 52004.000296/06-26 MONTANA PLANEJAMENTO Sv Gerência, Adm e Suporte Téc de Rede 
Corporativa de Computadores  551.448,90 06/06/06 02/12/06 EXTINTO EM 

02/12/06 

48/2005 52004.000106/2005-90 MONTANA PLANEJAMENTO

Prestação de serviços de analise e Suporte 
Organizacional e Administrativo de 
tratamento documental e da informação, 
na modalidade presencial de posto de 
trabalho 

325.227,36 07/12/05 04/06/06 EXTINTO EM 
04/06/06 

46/2005 52004.000163/2005-79 MONTANA PLANEJAMENTO

Prestação de serviços de adm e suporte 
tecnico de Bco de dados corporativos, na 
modalidade presencial de posto de 
trabalho 

232.228,80 02/12/05 30/05/06 EXTINTO 
30/05/06 

47/2004 52000.029758/2004-65 
OXFORD 
CONSULTORIA E 
TREINAMENTO 

Prestação de tecnicos para levantamento 
comporativo de evoluçao de preços no 
Brasil e em outros paises. 

144.460,00 27/12/04 26/02/06 EXTINTO EM 
26/02/06 

51/2006 52007.001676/2006-58 OSMAQUI AUTO PEÇAS 
LTDA. prest. serv. Manut. Mecânica veículos 45.000,00 08/11/06 07/11/07 RESCINDIDO 

09/01/07 

11/2005 52005.000494/2005-07 PAPELARIA E REVISTARIA 
SARUSKA LTDA joranais e revista para o MDIC 134.619,20 28/05/05 27/05/06 EXTINTO EM 

27/05/06 
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18/2005 52000.037063/2004-57 PUBLICAÇÕES TECNICAS 
INTERNACIONAIS 

Fornecimento de base de dados do 
comercio internacional 324.000,00 31/05/05 30/05/06 EXTINTO EM 

30/05/06 

10/2005 52020.000609/2005-67 RADIOBRÁS - EMPRESA DE 
COMUNICAÇÃO Aquisição de 12 Midica impressa 132.600,00 18/05/05 17/05/06 EXTINTO EM 

17/05/06 

41/2004 52000.027691/2004-24 RAPIDO TRANSNIL 
TRANSPORTE LTDA 

Serviço de transporte rodoviario de 
mobiliario, equip. materal de expediente, 
veiculos e outros objetos de propriedade 
da uniao ou de servidores 

79.500,00 06/12/05 05/12/06 EXTINTO EM 
05/12/06 

NE 52000.002894/2006-70 SECRETARIA DE ESTADO 
DE TURISMO DO DF 

Locação de espaço do centro de 
convençao, para realização de conferencia 
internacional sobre financiamento para o 
empreendedorismo. 

76.720,00 08/03/06 31/12/06 EXTINTO EM 
31/12/06 

45/2005 52000.027356/2005-15 SERMATEC ASSISTENCIA 
TECNICA LTDA 

Prestação de serv de transporte de 
servidores e pequenas cargas de interesse 
do MDIC, no DF o no RJ. 

355.924,80 12/12/05 11/12/06 EXTINTO EM 
11/12/06 

41/2005 52005.001737/2005-16 SERVICE WAY LOCAÇÃO 
DE MAO DE OBRA 

prestação de serviços de condução de 
elevadores - MDIC - Sede 94.998,56 21/11/05 20/11/06 RESCINDIDO 

30/01/06 

29/2003 52000.021854/2003-84 SIDARTA CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS Serviços de copeiragem - MDIC - Sede 785.516,28 20/11/05 19/11/06 EXTINTO EM 

19/11/06 

50/2005 52004.000113/2005-91 SIGMA DATASERV 
INFORMATICA 

Serviço de Administração e suporte 
Tecnico local a usuarios da rede - MDIC -
Sede 

564.247,62 10/05/06 10/05/06 RESCINDIDO 
10/05/06 

49/2005 52004.000168/2005-00 SIGMA DATASERV 
INFORMATICA 

Serviço de manutenção corretirva e 
evolutivas, e de documentação dos 
sistemas de informação do MDIC 

1.530.094,50 07/12/05 04/12/06 EXTINTO EM 
04/12/06 

                                                                                                                                                                                      51 



 

21/2006 52004.000425/06-86 SIGMA DATASERV Sv Manut. Corret. e Sítios Web 2.054.107,14 06/06/06 12/12/06 EXTINTO EM 
12/12/06 

08/2001 52000.001970/2000-63 TELE CENTRO OESTE 
CELULAR - TCO  Serviço telefonico movel - Celular 39.750,26 19/01/05 18/01/06 EXTINTO EM 

18/01/06 

02/2003 52000.000522/2000-05 VISE VIGILANCIA E 
SEGURANÇA LTDA 

Serviço de segurança e vigilancia 
armanda e desarmanda - MDIC Sede 1.330.807,90 01/12/05 17/09/06 EXTINTO EM 

17/09/06 

38/2004 52000.021892/2004-18 VOETUR TURISMO E 
REPRESENTAÇÕES Forneicmento de passagem aerea 3.500.000,00 27/10/05 26/10/06 EXTINTO EM 

26/10/06 
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2.2.2.2    CONVÊNIOS 

 

  No exercício de 2006 foram celebrados 37 (trinta e sete) convênios, mais 2 (duas) 
Portarias de descentralização direta de crédito para órgãos da União, acrescentados de 104 (cento 
e quatro) convênios de exercícios anteriores. No total são 57 (cinqüenta e sete) que estão na 
situação de A comprovar, 31(trinta e um) na situação Aprovado, 26 (vinte e seis), 
Diligenciado, 6 (seis) em Aguardando Prestação de Contas, 1 (hum) em Tomada de Contas 
Especial, 15 (quinze) na situação A liberar, 2 (dois) na situação A aprovar.  
 
  As transferências e recebimentos de recursos de convênios, acordos e outros 
meios, firmados em 2006 e exercícios anteriores encontram-se demonstrados no item 5 deste 
relatório. 
 
 

2.2.3 MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 

  A Divisão de Material e Patrimônio tem a competência específica de orientar, 
controlar e avaliar a execução das atividades da área de material e patrimônio do MDIC, tendo 
em sua estrutura a Seção de Almoxarifado e a Seção de Patrimônio. 
 

2.2.3.1  SEÇÃO DE PATRIMÔNIO 

 
  O acervo patrimonial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, tem sua administração e controle na competência da CGSG, que em sua Divisão de 
Material e Patrimônio, elabora os atos necessários ao pleno cumprimento dos preceitos legais 
(Lei nº 8.666/93, Decreto nº 99.658/90, IN/SEPAD nº 205/88), tendo entre suas atribuições o 
atendimento às demandas das unidades por mobiliário, emissão de Termos de Responsabilidade, 
Guias e processos de Movimentação, Mapas de Inventário, bem como o procedimento de 
tombamento de bens móveis e processos de baixa e/ou propostas de alienações, em observância à 
legislação vigente. 
 
  O sistema utilizado pela área é o SIADS, módulo de patrimônio. 
 
  No decorrer do exercício de 2006 foram adquiridos mobiliários para atender às 
demandas das unidades deste Ministério, conforme descrição a seguir: 
 
 

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 
 

Itens Processo Quant. Objeto Valor total

1 52004.000154/06-69 30 

Impressora Jato de tinta, resolução impressão 2400 X 1200 
DPI, velocidade impressão colorida 13 PPM, tensão 
alimentação 110/220V, tipo bandejas removíveis, 
características adicionais impressão frente e verso e sensor 
automático, capacidade bandeja 150 fls. 

6.780,00 

2 52004.000183/05-40 1 Scanner marca Kodak, modelo i260. 
 30.300,00 



 

3 52007.001177/06-61 2 

Roupeiro em aço, guarda-roupa com 06 (seis) vãos 
sobrepostos 3X3 portas com pitão para cadeado, veneziana 
para ventilação e dois porta cabides, pintura com tratamento 
antiferruginoso, sistema de pagamento e pintura eletrostática, 
med. 1950 mm de altura X 941 mm de largura e 410 mm de 
profundidade, modelo RP6 Nobre. 

696,00 

4 52100.000426/06-32 1 Dicionário, tipo especialidade farmacêutica. 46,50 

5 52000.003187/06-09 1 

Relógio Carimbador, tipo impressora matricial, tipo 
numerador seqüencial ou repetição programada, qtd de 
agulhas impressora 7 um, qtd de dígitos numerador 6 um, 
110/220V, aplicação controle de protocolo e documentos, 
datador automático digital eletrônico, marca DIMEP. 

1.700,00 

6 52007.000711/06/11 1 

Carrinho transporte, material ferro, tratamento superficial 
cromado, capacidade 120 kg, altura 110 cm, largura 36 cm, 
qtd. Rodas 2, material rodas borracha, características 
adicionais com cordas elásticas para prender carga. 

79,50 

7 52100.005563/05-82 6 Walktalk modelo T 5720 com 38 canais, ultra pequeno, 
alcance 8 km. 1.320,00 

8 52006.000156/06-38 1 
Suporte de videocassete / televisão, material alumínio, tipo 
teto, tamanho para TV de 29" a 34" e vídeo/DVD, 
acabamento superficial natural. Marca: Albatroz. 

249,00 

- 52006.000156/06-38 1 
Suporte de videocassete / televisão, material aço, tipo parede, 
dupla proteção, tamanho para TV de 14" a 20", acabamento 
especial pintura epoxi pó. Marca: Albatroz. 

59,80 

9 52020.000143/06-81 4 
Aparelho DVD, tensão bivolt automáticos, funções 
progressive scan, mult disc format. Marca: Semp Toshiba. 1.503,24 

10 52100.000087/06-94 1 Relógio de parede. 26,00 

11 52009.000050/06-12 1 Umidificador e purificador de ambiente, marca NS. 215,00 

- 52009.000050/06-12 5 
cafeteira elétrica, em aço, duas torneiras e um depósito, marca 
Universal. 3.435,00 

12 52004.000438/06-55 1 Projetor multimídia, marca Sony Modelo CS 7. 7.947,50 

13 52006.000849/06-21 1 Telvisor de 29" polegadas, Gradiente. 1.137,00 
14 52006.000849/06-21 1 Televisor de 21" polegadas, Phillips. 542,99 

15 52007.000904/06-72 3 Ventilador tipo coluna, com 03 velocidades, marca Lorensid. 540,00 

- - 4 Ventilador tipo mesa, marca Britânia. 440,00 
- - 3 Refrigerador doméstico 280 L, marca Continental 2.790,00 
- - 3 Microondas, 28 Litros. Marca Eletrolux. 1.314,00 

16 52006.000925/06-06 4 Esfigmomanômetro, tipo aneróide, adulto. Marca: BD. 984,00 
- - 2 Estetoscópio tipo biauricular, adulto. Marca: BD 148,00 

17 52100.001428/06-49 7 Aparelho de fac-símile Marca Brother Modelo 7220. 7.070,00 
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18 52000.032275/05-29 5 

Ventilador de pedestal / coluna, 220 V, oscilante, com 
controle de velocidade 3 posições, controle de regulagem de 
altura, diâmetro de 50 cm, material alumínio polido, grade de 
proteção, marca: Lorensid, 01 ano de garantia. 

900,00 

19 52000.032275/05-29 10 Cadeira Universitária modelo 2052 Marca Danna. 3.108,50 

20 52007.002154/06-73 7 Bebedouro água garrafão, capacidade 20 litros, 220V, 2 
torneiras, água natural e gelada. 2.681,00 

21 52005.002052/06-42 3 Frigobar, capacidade 120 litros, alt. 86,2, larg. 48,2 cm, 
profund. 51,9 cm, tensão alimentação 220 V, branca.  675,00 

22 52007.002087/06-97 1 

Sofá modulado com estrura em eucalipto tipo grandis, assenta 
com almofadas soltas e cintas elasticas, encosto com 
almofadas soltas em fibra siliconada com pes em alumínio 
fundido e polito, acompanha 01 (uma) almofada decorativa 
por assento, medindo 230 X 100 X 82 cm, com revestimento 
em corino natural na cor preta. 

1.790,00 

23 52004.000582/06-91 2 Microfones sem fio de mão, operação em VHF, marca Leson 
modelo LS-102 HT. 636,00 

24 - 12 Impressoras laser monocromática 40.176,00 

- - 5 Impressoras laser policromática 75.000,00 

 52007.000164/0674 1 Central telefônica - interface para celular 32.900,00 

170 52001.000956/06-07 3 
Mapa geopolítico brasileiro, moldurado em madeira, com 
fundo apropriado para fixação de alfinete, no formato 0,90 X 
1,20 m. 

552,00 

171 52007.002258/06-88 15 
Pedestal, alumínio, formato suporte redondo, cromado, peso 
15 kg, aplicação divisor fluxo, altura 110 cm, diâmetro base 
350 mm. 

3.345,00 

176 52100.002484/06-09 4 Fornecimento de 04 máquinas fragmentadoras de papel, 
marca fellowes, modelo PS 60. 3.685,60 

 52007.002157/06-15 384 Poltronas e cadeiras 455.402,84 

183 52007.00212406-67 6 
Carro de manobra manual e movimentação de material. 
Carrinho para transporte de materiais, carrinho armazém TM-
1 Marcon. 

699,60 

189 52001.001454/06-95 2 Relógio, plástico, parede, mostrador analógico protegido por 
vidro, funcionamento pilha, branco, diâmetro 28 a 35 cm. 34,00 

190 52004.001316/06-86 1 

Disco rígido externo, capacidade de armazenamento de 250 
GB, rotação de 7200 RPM, suporte para os sistemas 
operacionais windows 2000 Server, Windows 2003 server, 
windows 2000 professional e Windows XP, interface de 
conexão USB 1.1/2.0, acompanha cabos de conexão e fonte 
de energia. 

470,00 

191 52004.001316/06-86 23 

Suporte de sistema operacional - Windows 2000 
Server/2003/2000 prefessional e Windows XP tecnologia 
Plug and Paly - conexão USB - 1.1/2.0. Não necessita de 
fonte externa e nem bateria. 

2.875,00 

199 52001.0002200/06-12 2 
Veículo automotores, fabricação nacional, zero quilometro, 
ano de fabricação 2006, modelo 2007, com capacidade para 5 
passageiros, sedan, 3 volumes e 4 portas laterias. 

168.000,00 
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203 52009.000353/06-27 1 

Mapa Mundi: Conteúdo: divisão em cores dos países, suas 
capitais, cidades principais com escala de população, portos, 
aeroportos, ferrovias, rodovias, ilhas, baías, golfos, mares, 
oceanos e bacias. Formato: 1,85 x 1,15m; 
Escala:1:23.000.000; Moldura: madeira clara. 

1.045,00 

204 52009.000353/06-27 1 

Mapa do Brasil: Conteúdo: municípios com escala de 
população e localização, portos, aeroportos, ferrovias, 
hidrovias e rodovias(Brasil Geocomercial) Formato: 1,70 x 
1,75m; Escala: 1:3.800.000 Moldura: madeira clara. 

790,00 

205 52004.001327/06-66 1 

Estante rack, tipo de piso, padrão 19" X 40U X 570 mm, 
Estrutura aço, portas laterais e fundo removível com alertas 
ventilação, porta frontal em aço com chave e visor em 
acrílico, cor bege, características adicionais kit rodas 
comtravas/2 ventiladores 19"/1 régua 8, bandejas oito 1 u 
dupla fixação e uma deslizante 19" X 500MM, tipo fixação 
porca tipo gaiola/parafuso M-5 fixação equipamento, 
acabamento superficial pintura epóxi texturizada. 

4.870,00 

- - 1 Cabo KVM Switch Planet 08 portas OSD com conector kvw 
CB5 PS2, mais cabo 1,8 m.  2.300,00 

 52004.000551/06-31 27 Scanner de mesa 30.898,80 

 52007.001786/06-10 335 Aparelhos de ar condicionado, 18000 btu's 795.800,00 

219 52100.003029/06-12 5 Fornecimento de microondas , 20 litros, 110 Volts. 1.400,00 

220 52100.003029/06-12 1 Fornecimento de microondas , 21 litros, 220 Volts. 369,00 

234 52005.000316/06-59 1 
Mesa de Centro trip retangular, com tampo de cristal 12 mm 
lapidado canto lápis. Comprimento 1300 mm, largura 700 mm 
e altura 300 mm. 

1.180,00 

- - 2 
Mesas Laterais trip, em MDF com 1 cristal usinado de 12 mm 
lapidade canto lápis, comprimento 700 mm, profundidade 700 
mm e altura 600 mm. 

1.394,00 

- - 1 Sofá Barcelona 2 lugares no couro ecológico, pés imbuia. 1.697,00 

- - 1 Sofá Barcelona 3 lugares no couro ecológico, pés imbuia. 2.020,00 

 52004.001305/06-04 5 Projetores multimídia 25.000,00 

236 52007.001896/06-81 1 Fogão elétrico tipo mesa, 02 bocas. Tipo doméstico. 450,00 

242 52009.000262/06-91 1 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública, de Maria Adelaide de Campos 
França. Editora Saraiva. Última Edição 

42,00 

- - 1 Teoria Geral dos Contratos Civis, de autoria de Eugênio 
Kruschewsky. Editora Juspodium. 35,28 

- - 1 Desestatização e Terceirização, de autoria de Gina Capola. 
Editora Del Rey. Última Edição 56,28 

- - 1 
Administração Pública Gerencial e Direito Administrativo de 
autoria de Daniela Mello Coelho. Editora Del Rey. Última 
edição. 

33,80 

- - 1 Controle Externo - Temas Polêmicos, de autoria de Ubiratan 
Diniz de Aguiar. Editora Fórum. Última edição. 43,68 
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244 52009.000262/06-91 1 Vade mécum de Licitações e Contratos, de Jorge Ulisses 
Jacoby Fernandes. Editora Fórum. Última edição 184,14 

- - 1 Direito Constitucional Administrativo, de Alexandre de 
Moraes. Editora Atlas. Ultima edição 60,83 

- - 1 Elementos Atuais de Direito Tributário, de Ives Gandra da S. 
M. e André de S. D. Elali. Editora Juruá. Ultima edição 65,59 

- - 1 Direito constitucional ao Recurso da Teoria Geral, de Dierle 
José Coelho Nunes. Editora Lúmen Juris. Ultima edição 34,10 

- - - Curso de Direito Financeiro, de Regis Fernandes de Oliveira. 
Editora RT. Ultima edição 57,33 

- - 1 Direito Financeiro e Controle Externo, de Valdecir Pascoal. 
Editora Campus. Ultima edição 35,96 

- - 1 Direito  Financeiro – Lei 4.320 Comentada, de Afonso Gomes 
Aguiar. Editora Fórum. Ultima edição 

34,10 

- - 1 Tributação do Comércio Brasileiro.e Internacional , de Alfa 
Oumar Diallo. Editora Método. Ultima edição 

24,80 

- - 1 A Nova Execução de Sentença, de Alexandre Freitas Câmara. 
Editora Lumen Júris. Ultima edição 24,80 

- - 1 Cumprimento da Sentença e Outras Reformas Processuais, 
Misael Montenegro Filho. Editora Atlas. Ultima edição 27,72 

- - 1 Direitos Reais, de Cristiano Chaves de Farias e Nélson 
Rosenvald. Editora Lúmen Júris. Ultima edição 55,80 

- - 1 Temas de Direito Processual Penal Constitucional Aplicado, 
de Sérgio Ricardo de Souza. Editora Impetus. Ultima edição 

26,66 

- - 1 Direito Eleitoral, de Marcos Ramayana. Editora Impetus. 
Ultima edição 48,98 

- - 1 Aulas de Direito Constitucional, de Vicente Paulo. Editora 
Impetus. Ultima edição 58,90 

- - 1 Manual de Direito Tributário, de Paulo Vicente. Editora 
Impetus. Ultima edição 

34,04 

- - 1 
Sistema Financeiro da Habitação: Reflexos Financeiros e 
Econômicos, de Alcio Manoel de Sousa Figueiredo. Editora 
Juruá. Ultima edição 

25,39 

- - 1 Direito Processual Penal, de Denilson Feitoza. Editora 
Impetus. Ultima edição 80,60 

- - 1 Direito Registral Imobiliário, de Vinicio Antº de Paula Salles. 
Editora Saraiva. Ultima edição 

26,18 

- - 1 Recursos Cíveis, de Luiz Orione Neto. Editora Saraiva. 
Ultima edição 

97,79 

- - 1 Código Penal Comentado e Exemplificado, de Francisco 
Dirceu Barros. Editora Impetus. Ultima edição 61,38 

- - 1 Curso de direito civil – vol. I, II, , III, IV e V., de Fábio 
Ulhoa. Editora Saraiva. Ultima edição 

290,29 

- - 1 Código Comercial e legislação complementar anotados, de 
Fábio Ulhoa Coelho. Editora Saraiva. Ultima edição 

113,96 
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- - 1 Direito de Empresa no Código Civil, de Amador Paes de 
Almeida. Editora Saraiva. Ultima edição 

39,27 

- - 1 Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, de 
Bernardo Pimentel Souza. Editora Saraiva. Ultima edição. 

100,87 

- - 1 Estado de direito e Constituição, de Manoel G. Ferreira Filho. 
Editora Saraiva. Ultima edição 

36,19 

- - 1 Resumo de Direito Ambiental, de Jair Teixeira dos Reis. 
Editora Impetus. Ultima edição 

18,54 

- - 1 Do processo legislativo, de Manoel Gonçalves F. Filho. 
Editora Saraiva. Ultima edição 

54,67 

- - 1 Novo curso de Dir. Processual Civil v. 1 e 2, de Marcus 
Vinícius Rios Gonçalves. Editora Saraiva. Ultima edição 

106,26 

- - 1 Prática de gestão e fiscalização de contratos públicos, de Léo 
da Silva Alves. Editora Brasília Jurídica. Ultima edição 29,48 

- - 1 Processo Disciplinar em 50 Questões, de Léo da Silva Alves. 
Editora Brasília Jurídica. Ultima edição 21,44 

- - 1 Código Civil Interpretado Vol. 2, de Gustavo Tepedino. 
Editora Renovar. Ultima edição 102,30 

- - 1 Comentário Contextual à Constituição., de José Afonso da 
Silva. Editora Malheiros.Ultima edição. 100,10 

- - 1 Consórcios Públicos, de Odete Medauar. Editora RT. Ultima 
edição 

24,57 

- - 1 O Novo Processo Civil Brasileiro, de Barbosa Moreira. 
Editora Forense. Última edição 61,60 

- - 1 Competência Cível da Justiça Federal, de Aluisio G. de 
Castro Mendes. Editora RT. 

24,57 

- - 1 
Processo e Constituição - Estudos em homenagem ao Profº 
José C. B. Moreira, Coordenadores: Luiz Fux e outros. 
Editora RT. Ultima edição 

102,69 

- - 1 Direito Constitucional Esquematizado, de Pedro Lenza. 
Editora Método. Ultima edição 48,36 

- - 1 Roteiros Jurídicos – História do Direito, de José Fabio R. 
Maciel. Editora Saraiva. Última edição. 14,55 

- - 1 Roteiros Jurídicos – Direito Administrativo, José Fabio R. 
Maciel. Editora Saraiva. Última edição 14,55 

- - 1 Roteiros Jurídicos – Direito Internacional, de José Fabio R. 
Maciel. Editora Saraiva. Última edição. 14,55 

- - 1 Roteiros Jurídicos – Direito Processual Civil, de José Fabio R. 
Maciel. Editora Saraiva. Última edição 14,55 

- - 1 Direito Fundamental ao Meio Ambiente e Ações Coletivas, de 
Hamilton Alonso Jr. Editora RT. Última edição 37,17 

- - 1 Execução no processo civil , de Vários. Editora Método. 
Ultima edição 

28,52 

- - 1 Terceiro Setor Controle e Fiscalização 2ª Edição, de Andrea 
Nunes. Editora Método. Ultima edição 23,56 
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- - 1 Direito Civil - Direito Patrimonial e Existencial, de Flávio 
Tartuce, Vários. Editora Método. Ultima edição 

80,60 

- - 1 
Ministério Público e Efetividade do Processo Civil, de 
Marcelo Barbosa de Castro Zenkner. Editora RT. Última 
edição 

24,57 

- - 1 Dicionário Jurídico /Law Dictionary Port./Ing, de Maria 
Chaves de Mello. Método - Ultima edição 91,76 

- - 1 Manual dos Procedimentos Especiais Cíveis de Legislação 
Extravagante, Vários. Método. Ultima edição 

35,96 

- - 1 Contratos no novo Código Civil, de Luiz Guilherme Loureiro. 
Método. Ultima edição 

42,16 

- - 1 Direito Constitucional Econômico  de André Ramos Tavares. 
Método. Ultima edição 35,96 

- - 1 Instituições de Direito Eleitora, de Adriano Soares da Costa. 
Editora Del Rey. Ùltima edição. Última edição 97,96 

- - 1 Direito ao Desenvolvimento, de Guilherme A. C. da Silva. 
Editora Método. Ultima edição 29,76 

- - 1 
Terceira fase da Reforma do Código de Processo Civil, de 
Gustavo Filipe Barbosa Garcia. Editora Método. Ultima 
edição 

14,88 

- - 1 Manual de Direito Processual Civil (03 volumes), de Ernane 
Fidélisdos Santos. Editora Saraiva. Última edição 205,59 

- - 1 Banco Central e Regulamentação Bancária, de Rosa María 
Lastra. Editora Del Rey. Ultima edição 43,40 

- - 1 Manual de processo penal, de Fernando da C. T. Filho. 
Editora Saraiva. Última edição 99,33 

- - 1 
Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil 2, 
de Teresa Celina Arruda Alvim Wambier. Editora RT. Ultima 
edição 

40,32 

- - 1 Manual do Processo de Conhecimento, de Luiz Guilherme 
Marinoni. Editora RT. Ultima edição. 78,12 

- - 1 Mandado de Segurança, de Hely Lopes Meirelles. Editora 
Malheiros. Última edição 67,76 

- - 1 Processo Tributário – Teoria e Prática, de Vitório Cassone. 
Editora Atlas. Última edição 64,68 

- - 1 Leis Civis Comentadas, de Nelson Nery Jr. Editora RT. 
Última edição 

105,84 

- - 1 Processo Tributário, de Dejalma de Campos. Editora RT. 
Última edição 43,47 

- - 1 Recursos no Processo Pena, de Ada Pellegrini e outros. 
Editora RT. Última edição 55,44 

- - 1 A Fazenda Pública em Juízo, de Marcelo Cunha. Dialética, 
Última edição. 54,56 

- - 1 Curso Avançado de Direito Comercial, de Marcelo M. 
Bertoldi. Editora RT. Última edição 78,12 

- - 1 Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e Assuntos 
Afins nº 10, de Nelson Nery. Editora RT. Última edição 81,27 
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- - 1 Comentários ao Código Civil –artigo por artigo, de Carlos 
Eduardo Nicoletti. Editora RT. Última edição 95,76 

- - 1 
Preleções de Direito Eleitoral (tomo I e II), de Thales Tácito 
Pontes Luz de P. Cerqueira. Editora Lúmen Júris, Última 
edição. 

68,20 

- - 1 Direitos Fundamentais e Relações Privadas, Daniel Sarmento. 
Editora Lumen Juris. Última edição 49,60 

- - 1 Direito Civil -Teoria Geral, de Cristiano C. de Farias e Nelson 
Rosenvald. Editora Lúmen Júris. Última edição 55,80 

- - 1 
Direito Internacional - Estrutura Normativa Internacional - 
Tratados e Convenções, Orgs.: Francisco de A. Maciel 
Tavares. Editora Lúmen Júris. Última edição 

55,80 

- - 1 Direito Administrativo, de Vicente Paulo. Editora Ímpetus. 
Última edição 

60,76 

- - 1 Curso de Direito Previdenciário, Fábio Zambitte Ibrahim. 
Editora Ímpetus. Última edição 

55,18 

- - 1 Recursos Cíveis e Poderes do Relator, de Mário Teixeira da 
Silva. Editora Juruá. Última edição 25,06 

- - 1 Curso de Direito Internacional Público, de Valerio de Oliveira 
Mazzuoli. Editora RT. Última edição. 71,82 

- - 1 
Jurisprudência da Nova Lei de Recuperação de Empresas e 
Falências, de Manoel Justino Bezerra Filho. Editora RT. 
Última edição 

40,32 

- - 1 Princípios Constitucionais da Ordem Econômica, de Lafayete 
Josué Petter. Editora RT. 39,06 

- - 1 Direito internacional público - Curso elementar, de Francisco 
Resek. Saraiva. Ùltima Edição. 80,85 

- - 1 
O Controle da Administração pelo Ministério Público, de 
Paulo Gustavo Guedes Fontes. Editora Del Rey. Última 
edição 

18,60 

- - 1 Servidor Público - Doutrina e Jurisprudência, de Luís Cláudio 
da Silva Chaves. Editora Del Rey. Última edição 42,16 

- - 1 Aplicação do Código Cívil Às Licitações e Contratos, de 
Carlos Pinto Coelho Motta. Editora Del Rey. Última edição 35,34 

- - 1 Servidor Público Questões Polêmicas, de Sinésio Cyrino da 
Costa Filho e outros. Editora Fórum. Última edição 41,54 

- - 1 Da Anulação Ex Offício do Ato Administrativo, de João 
Antunes dos S. Neto. Fórum. Última edição 26,66 

- - 1 Gestão de Contratos de Terceirização, Antonieta Pereira 
Vieira. Fórum. Última edição 27,28 

- - 1 Lei de Responsabilidade Fiscal - Questões Práticas, Afonso 
Aguiar. Fórum. Última edição 48,36 

- - 1 Licitação e Contrato Administrativo, Antônio Carlos Cintra 
do Amaral. Fórum. Última edição 24,18 

- - 1 Pregão Presencial e Eletrônico, Jair Eduardo Santana. Editora 
Fórum. Última edição 34,80 
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- - 1 Pregão Presencial e Eletrônico, de Diogenes Gasparini. 
Fórum. Última edição 42,78 

- - 1 
Direito Administrativo – Da Rigidez Autoritária à 
Flexibilidade Democrática, João Batista Gomes Moreira. 
Fórum. Última edição 

70,68 

- - 1 
Análise da Tributação na Importação e na Exportação. 
Atualizada e Ampliada. Carlos Eduardo G. Ashikagam. 
Aduaneiras. 3ª Edição 

38,50 

- - 1 Comércio Internacional e Câmbio. Bruno Ratti. Aduaneiras. 
11ª Edição 76,30 

251 52004.001420/06-71 43 Estabilizador 500 VA 110v, modelo SD500E. Marca: 
Ragtech. 2,064,00 

254 52006.002622/06-10 1 Fornecimento de 1 (um) aparelho televidor 29", com DVD 
acoplado, Tela plana, 220 volts. 1.399,00 

275 52007.004156/06-05 3 

Fornecimento de roupeiro de aço, tipo guarda-roupa com 6 
(seis) compartimentos sobrepostos, portas dotada de 
dispositivos para cadeado, venesiana para ventilação e dois 
cabides de poliuretano, confeccionado com chapa 24, 
tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática na cor cinza, 
medindo 1950 altura X 94 largura X 410 profundidade, marca 
Isma, modelo ST-GR-206-C. 

1.290,00 

278 52007.000853/06-89 2 Furadeira e parafusadeira de impacto de uso industrial modelo 
GSB 24 Ve -02 Macar Bosh 1.593,60 

279 52007.004132/06-48 3 

Maquina café expresso , material carroceria aluminio potencia 
1.250 W, tensão alimentação 220 V capacidade agua 2,20 L, 
capacidade grãos café 250 g, caracteristicas adicionais painel 
comando /teclado ABS reservatório removivel L largura 290 
mm, altura 375 mm profundidade 425 mm, peso 8 kg, pressão 
bomba dágua 15bar. cor prata, marca Saeco 

7.500,00 

 52007.001786/06-10 83 Aparelho de ar condicionado, 18.000 btu's 197.168,16 

284 52004.001454/06-65 1 

Microscópio digital, resolução 640X480 VGA, taxa de frame  
até 30 FPS, ampliação 10X~50X, 200X, iluminação luz 
Branca embutida, interface USB (PC), dimensões 10,5 (H) X 
3,2 (R) cm. Acoplável a microcomputadores, software de 
captura. Marca: Dino. 

1.215,50 

289 52007.001929/06-93 4 

Aquisição de 04 câmeras digitais ultra-compacto de no 
mínimo 7.2 milhões de pixels, modelo, sony dsc-w70 e 
4(quatro) cartões de memória -memory stick de no mínimo 
2GB, Sandisky. 

7.060,00 

 52007.001786/06-10 12 Aparelho de ar condicionado, 48.000 btu's 60.120,00 

292 52004.001511/06-14 25 

Fornecimento de 25 (vinte e cinco) leitor de codigo de barras, 
marca elgin, modelo bs300,interface rs232, wand 
emulation/kb/usb, 29, 49 MHZ, dimensoes 
80MMXA66MMP174MM, de acordo com proposta as fls. 69, 
do processo nº52007.001511/2006-14. Marca: Elgin. 

1.849,35 

 52000.013065/06-12 - Estações de trabalho - mobiliario diversos 22.890,55 

TOTAL 2.038.949,6
7 
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  Foram doados diversos bens móveis, de acordo com os processos relacionados 
abaixo: 
 
 

ALIENAÇÃO 

PROCESSO INTERESSADO MODALIDADE 
52000.017178/2006-97 Centro Fed. de Educação Tecnológica de Bambuí - MG DOAÇÃO 

52000.031086/2005-39 Ministério da Integração Nacional CESSÃO 

52000.003101/2006-30 Ministério da Integração Nacional CESSÃO  

52007.002160/2006-21 Ministério do Esporte CESSÃO 

52007.002134/2006-01 1ª Superint. de Polícia Rodoviária Federal em Goiás DOAÇÃO 

80000.017182/2006-91 Ministério das Cidades CESSÃO 

80000.023227/2006-66 Ministério das Cidades CESSÃO 
 
 
 

2.2.4.2 SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 

 

  O sistema utilizado pelo almoxarifado para gerenciamento e controle do estoque é 
o SIADS, módulo de estoque. No transcorrer do ano de 2006 foram adquiridos, por licitação, 
materiais de consumo visando recompor o estoque do almoxarifado para atender as solicitações 
das unidades deste Ministério. 
 

Subgrupo DESCRIÇÃO 
SALDO 

31/12/2005 

SALDO 

31/12/2006 

VARIAÇÃO

(%) 

16 Material de expediente 128.658,93 86.874,29 -32,48% 

17 Material de processamento de dados 218.528,48 226.341,84 35,75% 

19 Material de acondicionamento e embalagem 5.218,60 3.519,00 -32,56% 

21 Material de copa e cozinha 1.588,98 4.274,92 269,03% 

22 Material de limpeza e produtos de higienização 986,28 1.040,18 5,46% 

25 Material para manutenção de bens móveis   - 2.635,00 2635% 

26 Material elétrico e eletrônico 1.740,41 2.035,87 16,97% 

29 Material para áudio, vídeo e foto 2.340,52 1.717,41 -26,62% 

30 Material para comunicações 453,12              - -100% 

41 Material para utilização em gráfica 1,88              - -100% 

 TOTAL 359.517,20 328.438,51 -8,64% 
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2.2.4.3  VARIAÇÃO PATRIMONIAL 

 
Houve uma variação patrimonial positiva no transcorrer do exercício de 2006, no valor de R$ 
8.464.315,05 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e cinco 
centavos), correspondendo ao incremento de 73,68% em relação a 2005, distribuídos conforme 
se segue: 
 

Subgrupo DESCRIÇÃO SALDO 2005 SALDO 2006 
VARIAÇÃO

(%) 

4 Aparelhos de medicação e orientação  1.757,24 1.757,24 - 

6 Aparelhos e equipamentos de comunicação 810.035,47 826.041,96 1,60% 

8 
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, 
odontológicos, laboratoriais e hospitalares 12.063,51 14..626,01 21,24% 

12 Aparelhos e utensílios domésticos 366.807,75 1.507.683,11 411% 

18 Coleções e materiais bibliográficos 116.758,80 136.216,95 16,66% 

24 Equipamento de proteção, segurança e socorro  0,34 3.345,34 9839% 

28 Máquinas e equipamentos de natureza industrial 2.830,00 2.830,00         - 

30 Máquinas  equipamentos energéticos 205.266,51 206.917,51 0,80% 

32 Máquinas e equipamentos gráficos 24.663,96 25.123,92 1,86% 

33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto 338.503,03 394.683,73 16,60% 

34 Máquinas, utensílios 384.526,69 315.988,49 -17,82% 

35 Equipamentos de processamento de dados 7.614.445,64 14.262.634,89 87,32% 

36 Máquinas, instalações e utensílios de escritório 47.005,59 52.561,23 11,82% 

38 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina 5.253,01 5.253,00 -0,01% 

42 Mobiliário em geral 1.344.442,46 1.829.932,57 36,11% 

44 Obras de arte e peças para exposição 0,04 0,04        - 

48 Veículos diversos 2.509,02 3.288,12 31,05% 

51 Peças não incorporáveis a imóveis 16.960,17 16.960,17        - 

52 Veículos de tração mecânica 177.151,00 329.451,00 85,97% 

93 Bens em poder de outra unidade ou terceiros 17.250,00 17.250,00 - 

T O T A L 11.488.230,23 19.952.545,28 73,68% 

 

2.2.5 SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

  O Ministério utiliza o Sistema de Cadastro de documentos e Processos – CPROD. 
 
  A padronização dos procedimentos de classificação, recebimento, distribuição e 
expedição de documentos, definida pela Coordenação-Geral de Modernização e Informática, 
encontra-se implantada no âmbito do MDIC, DNRC e na SECEX/RJ. 
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2.2.6    MANUTENÇÃO GERAL 
 
  Foram várias as melhorias implementadas nas instalações do prédio do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, no período de 2006. As atividades 
desempenhadas pela Coordenação de Atividades e Serviços Auxiliares objetivaram, 
prioritariamente, a manutenção da estrutura instalada, conforme tabela a seguir: 
 

Item Descrição Valor 

1 Substituição das grelhas no DNRC. 26.063,00 

2 Recuperação das esquadrias de alumínio, em função do incêndio 
ocorrido na sede do Ministério. 13.980,00 

3 Reforma de toldo em função do incêndio ocorrido na sede do 
Ministério. 1.740,00 

4 Serviço de impermeabilização da laje de cobertura dos 
estacionamentos norte e sul de Edifício sede do MDIC. 

1.098.141,19 

 

5 Serviço de impermeabilização da laje de cobertura dos 
estacionamentos do DNRC. 820.000,00 

6 Limpeza e higienização de dutos de distribuição do sistema de ar 
condicionado central do DNRC. 128.620,00 

*7 Reforma nos banheiros dos gabinetes do 3º, 5º e 7º andares. 98.520,76 

8 Recuperação na biblioteca, auditório e sobreloja, em decorrência do 
sinistro ocorrido em 1/9/2006. 249.517,49 

9 

Aquisição de aparelhos de 335 (trezentos e trinta e cinco) ar 
condicionado do tipo split de 18.000 BTU’S, para instalação e 

substituição no Edifício sede do MDIC e no Edifício Marques dos 
Reis no Rio de Janeiro SECEX/RJ. 

795.800,00 

10 Aquisição de 20 (vinte) ar condicionado do tipo janela, de 18.000 
BTU’S para instalação na SECEX/RJ no edifício Marques dos Reis. 20.508,00 

11 Troca de piso por carpete de 6mm para as salas 428, 707 na sede do 
MIDC. 7.280,00 

12 Troca de carpete 10mm, na sala 814, Gabinete da SECEX. 6.580,00 

13 Troca de piso flutuante, 8 andar, Gabinete Secretaria Executiva. 7.980,00 

14 Troca de  piso vinílico no Arquivo Geral, Subsolo. 2.601,48 

VALOR TOTAL 3.277.331,92 
* Obras em andamento foi inscrito e RESTOS A PAGAR, o valor de R$ 68.964,53 (sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e 
quatro reais e setenta e seis centavos). 
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2.3   COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH – UNIDADE 
JURISDICIONADA CONSOLIDADA 
 

 
De acordo com o Regimento Interno deste Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, compete à Coordenação-Geral de Recursos Humanos, planejar, 
coordenar, acompanhar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas com as políticas de 
recursos humanos, compreendidas as de administração de pessoal, desenvolvimento de recursos 
humanos e assistência médica e social, segundo diretrizes emanadas do Órgão Central do 
Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, observada a legislação pertinente. 
 
 
2.3.1   PROGRAMA 0411 – GESTÃO DAS POLÍTICAS INDUSTRIAL, DE COMÉRCIO E 
DE SERVIÇOS: 
 
 
2.3.1.1 Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação 
 

FINANCEIRO (R$) 
CRÉDITO AUTORIZADO VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 

550.000,00 443.296,00 80,59 % 

 
FÍSICO 

PRODUTO SOLICITADO REALIZADO CANCELADO % DE EXECUÇÃO 

Servidor capacitado 732 689 43 94,12 % 

 
 
2.3.1.2    Programa Aprender 

 As ações empreendidas, com ônus e sem ônus, para o atendimento às demandas 
encaminhadas pelas Unidades à Coordenação-Geral de Recursos Humanos, quando do 
Levantamento de Necessidades de Capacitação - LNC do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, foram concentradas nas áreas de Conhecimento Básico, 
Desenvolvimento Profissional e Desenvolvimento Gerencial; 

  Do Levantamento de Necessidades de Capacitação – LNC,  foram atendidas 689 
solicitações, abrangendo cursos, seminários, workshops, palestras e fóruns. 

 Entre os eventos sem ônus, incluem-se os cursos de informática realizados nas 
dependências do MDIC, que disponibilizaram turmas de Windows, Word, Excel, Excel 
Avançado, PowerPoint, Outlook e Informática Básica, totalizando o número de 51 participações.  

 Ressalta-se as dificuldades enfrentadas para o preenchimento das vagas 
disponibilizadas nos eventos locais. As justificativas apresentadas foram quase sempre o excesso 
de serviço, urgência de realização de algum trabalho, falta de pessoal, falta de liberação pela 
chefia, etc. 
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  Estamos convictos das vantagens dos treinamentos fechados, tendo em vista a 
possibilidade da participação de um número maior de servidores, concomitante com a redução de 
custos e a integração entre as Unidades do Ministério.  
 

A CGRH disponibilizou em 2006, 149 vagas para cursos de idiomas assim 
distribuídos: 
 

SEMESTRE IDIOMA VAGAS 

Russo 13 
1º 

Árabe 8 

Russo 9 

Árabe 4 

Chinês 17 

Espanhol 41 

 

 

2º 

Inglês 47 

TOTAL GERAL DE VAGAS 139 
 

O  não  preenchimento  de todas as vagas deve-se a incompatibilidade de horário e 
local de realização dos cursos. Os cursos de Chinês, Inglês e Espanhol foram realizados apenas 
no 2º semestre em virtude da mudança da instituição promotora do curso.  

  
             Em relação aos cursos de Pós-Graduação / MBA / especialização, foram 

disponibilizadas 12 vagas com ônus e 1 sem ônus, conforme discriminação a seguir: 
 

 

Nº Lotação Curso Empresa 

01 SECEX/RJ Pós-Graduação em Direito no Comércio 
Exterior UFRJ 

02 SECEX/RJ MBA em Comércio Exterior, Câmbio e 
Negociações Comerciais FGV 

03 SECEX/RJ MBA em Comércio Exterior e 
Negociações Internacionais FGV 

04 SECEX MBA em Comércio Exterior e 
Negociações Internacionais FGV 

05 SECEX Mestrado em Direito das Relações 
Internacionais UniCEUB 

06 STI Especialização em Relações Internacionais UnB 

07 STI Especialização em Orçamento e Políticas FINATEC/ 
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Públicas UnB 

08 SDP MBA em Projetos FGV 

09 SDP Mestrado em Agronegócios UnB 

10 CONJUR Pós-Graduação em Direito Público IDP 

11 SE MBA em Comércio Exterior, Câmbio e 
Negociações Comerciais FGV 

12 CAMEX MBA em Comércio Exterior, Câmbio e 
Negociações Comerciais FGV 

13 CGRH MBA em Administração Pública FGV 
 

 
Consideramos importante registrar os seguintes fatos: 
 

 
•    A continuidade dos cursos da Escola de Informática e Cidadania do MDIC, criada em 

outubro de 2003, que teve em 2006 uma grande participação. O objetivo da EIC/MDIC 
é disponibilizar treinamento de informática para os prestadores de serviço e seus 
familiares e familiares dos servidores, oferecendo capacitação através da informática, 
despertando a consciência de cidadania, como condição indispensável para o exercício 
pleno da democracia e proporcionando meios para a inclusão digital. 

 
•    A realização do Curso de Ambientação, em duas turmas, para os servidores que foram 

nomeados no concurso realizado em maio de 2006 contando com a presença de 40 
servidores na primeira turma e 28 servidores na segunda. 

 
•    A realização de 6 turmas do Curso Qualidade no Atendimento com a participação de 20 

servidores, sendo que uma turma foi realizada na Secretaria de Comércio Exterior no 
Rio de Janeiro, contando com a participação de 14 servidores. 

 
•    A realização do curso de Programação Neurolingüística para Gerentes com Enfoque em 

Técnicas de Negociação, contando com 25 participantes. 
 
 
2.3.1.3   Projeto “ConViver” 
 
   Foram realizados eventos relacionados ao Dia Internacional da Mulher, Dia das 
Mães,  Dia dos Pais, palestras motivacionais, campanhas de saúde, entre outras atividades. 
 
 
2.3.2   PROGRAMA 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO 
 
2.3.2.1- Ação 2000 – Administração da Unidade 
 

FINANCEIRO (R$) 
CRÉDITO AUTORIZADO VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 

52.083.849,31 51.451.564,33 98,79% 
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Durante o exercício de 2006, esta CGRH contou com a seguinte força de trabalho: 

 

 

Setor Ativos Requisitados Estagiários Terceirizados Sem Vínculo Total 

GABINETE 1   1  2 

SEADM 4   2  6 

SOFRH 1   1 1 3 

SERFRH 1     1 

COPES 1     1 

DICAD 2   6  8 

SECOC 1     1 

SEREF       

DIPAG 2   1  3 

SERAP 2   1  3 

CODAS 2   5  7 

SETDE   3 5 1 9 

SEDEF       

SEAMS 5   3 1 9 

SEBEN 1     1 

SEAME       

COLEG 1 1 1 1  4 

SELEG 1     1 

SEJUR 1     1 

SEDID 1     1 

TOTAL 27 1 4 26 3 61 

 
2.3.2.2 - Administração de Pessoal 

 
Nesta ação foram desenvolvidas atividades com vista à adoção de medidas para 

coordenar e acompanhar a atualização dos registros pessoais e funcionais, aplicação da 
legislação do Plano de Classificação de Cargos, atividades relacionadas à folha de pagamento, 
bem como subsidiar a elaboração da proposta orçamentária relativa à área de recursos humanos. 

 
 

a - Pagamento de Pessoal Ativo, Aposentado e Beneficiários de Pensão 
 
Nesta ação foram executadas as despesas com o pagamento de vencimentos e 

vantagens fixas, proventos, obrigações patronais, substituições, despesas de exercícios anteriores, 
gratificações natalinas, sentenças judiciais, auxílios-natalidade, anuênios, adicionais de 
insalubridade, adicional de férias, complementação do salário mínimo e passivo relativo aos 
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3,17%, dos servidores ativos, aposentados e para os beneficiários de pensão. Além das ações 
mencionadas, foram efetuados cálculos referentes a 181 processos de revisão de 
incorporação de quintos. 
b -  Durante o exercício de 2006 contamos com 806 servidores como força de trabalho, com um  
total de 747 servidores ativos na folha de pagamento, e, ainda, 114 aposentados e 108 
pensionistas.   
 

FORÇA DE TRABALHO 

Situação Funcional Número de Servidores

Cargos PCC/PGPE 309 

Cargos da Carreira de Analista de Comércio Exterior 181 

Cargos PCC/PGPE – Afastados (licença) 11 

Cargos da Carreira de Analista de Comércio Exterior – 
Afastados (licença) 

05 

Cargos do PCC/PGPE - Cedidos 75 

Cargos da Carreira de Analista de Comércio Exterior - 
Cedidos 

08 

Total de Cargos 589 

Exercício Descentralizado de Carreira – com função 24 

Exercício Descentralizado de Carreira – sem função 18 

Natureza Especial 01 

Ministro de Estado 01 

Nomeados para Cargo em Comissão 81 

Requisitados – Regidos pelo RJU 23 

Requisitados de Outros Órgãos – com função 28 

Requisitados de Outros Órgãos – sem função 41 

Total  217 

TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 747 

TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO 806 

 

SERVIDORES APOSENTADOS 
113 Aposentados 

Quantidade Mensal de Aposentadorias Concedidas 

JANEIRO - JULHO - 

FEVEREIRO - AGOSTO 01 

MARÇO - SETEMBRO - 

ABRIL - OUTUBRO - 

MAIO - NOVEMBRO - 
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JUNHO - DEZEMBRO - 

Total de Aposentadorias em 2006 114 
 
 

BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO 

108 Beneficiários de Pensão 

Quantidade Mensal de Pensões Concedidas 

JANEIRO 4 JULHO 2 

FEVEREIRO - AGOSTO - 

MARÇO - SETEMBRO - 

ABRIL - OUTUBRO - 

MAIO - NOVEMBRO - 

JUNHO - DEZEMBRO - 

Total de Pensões Transferidas/Excluídas 6 

Total de Pensões Concedidas em 2006 6 

TOTAL GERAL MDIC 108 

 

c - Recadastramento de Aposentados e Beneficiários de Pensão. 
 

Os servidores aposentados e os beneficiários de pensão foram recadastrados no 
mês de aniversário, ou a cada 06 meses no caso daqueles legalmente representados, conforme o 
disposto no Decreto nº 2.251, de 12 de junho de 1997, que determina a atualização cadastral dos 
servidores aposentados e dos pensionistas da União. 
 
 

d – Abono de Permanência 
 
Foram concedidos Abonos de Permanência, conforme o disposto no § 1º, do 

artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário 
Oficial da União de 31 de dezembro de 2003, conforme demonstrado a seguir: 

 
 

Quantidade Mensal de Abonos de Permanência 

JANEIRO - JULHO - 

FEVEREIRO 1 AGOSTO 1 

MARÇO - SETEMBRO - 

ABRIL - OUTUBRO 1 

MAIO - NOVEMBRO  

JUNHO - DEZEMBRO - 

Total de Abonos de Permanência 03 
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e – Módulo de Lotação 

            A atualização do Quadro de Lotação é realizada sempre que houver ocorrências de 
redistribuição, remoção, admissão, aposentadoria e exoneração, e os ajustes do Quadro de 
Lotação Ideal publicado de 06(seis) em 06(seis) meses. 

f -   Crachás de Identificação 

           Os crachás de identificação foram confeccionados e entregues a todos os servidores 
e empregados prestadores de serviço do Ministério. 

g – Concurso Público para cargos do PCC 

            Foram nomeados 70 candidatos no mês de maio de 2006, oriundos do concurso 
publico regido pelo Edital nº 01/2006. Destes, 28 não tomaram posse.  

            Em junho foram convocados mais 28 candidatos, dos quais 7 não tomaram posse e 
01 não entrou em exercício. 

           No mês de agosto foram nomeados os 08 candidatos restantes. 

           Dos 70 candidatos nomeados, 01 foi redistribuído e 09 pediram 
exoneração/vacância. 

Foram encaminhados, via SISAC, 70 processos de Admissões, 15 de 
desligamentos, 06 de pensões e 01 de aposentadoria. Foram solicitados a apreciados pela 
Secretaria Federal de Controle 76 processos de admissões, 19 de aposentadoria, 12 de pensões.  

h – Enquadramentos, Progressões e Concessões 

 Em 1º de julho de 2006, foi criado o Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – 
PGPE, composto por cargos efetivos dos integrantes do Plano de Classificação de Cargos e 
Salários – PCC de que trata a Lei nº 5.645/70. 

Os servidores foram enquadrados automaticamente pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e os servidores que ingressaram através do citado concurso 
público foram cadastrados no PCC e enquadrados no PGPE manualmente por este Ministério. 

Nos meses de março e setembro foi concedida a progressão funcional de que trata 
os Decretos nº 84.669/80 e nº 89.310/84. 

Procedemos ainda, levantamento de 398 processos referente a concessão de 
Vantagem Nominalmente Identificada – VPNI – Quintos/Décimos dos servidores Ativos e 
Aposentados deste Ministério. 
 
i - Estágio de Estudantes 
 

O Convênio nº 02/2002, celebrado entre este Ministério e o Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE, visa desenvolver o programa de estágio de estudantes nas diversas 
unidades do MDIC. Para o exercício de 2006, foram disponibilizadas 84 vagas de nível superior 
e 37 vagas de nível médio, totalizando 121 vagas. O valor executado está demonstrado na tabela 
a seguir: 
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Total de Estagiários
MÊS 

NS NM 
Contribuição 

Institucional CIEE (R$) TOTAL 

JANEIRO 59 22 1.687,18 18.558,93 
FEVEREIRO 55 22 1.679,20 1.8471,20 
MARÇO  67 28 2.218,83 24.407,08 
ABRIL 77 29 2.308,98 25.398,73 
MAIO 80 30 2.509,28 27.602,03 
JUNHO 74 31 2.246,79 24.714,87 
JULHO 73 30 2.490,68 27.397,43 
AGOSTO 69 27 2.055,52 22.610,77 
SETEMBRO 75 21 2.158,23 23.740,48 
OUTUBRO 71 20 2.308,85 25.397,35 
NOVEMBRO 64 18 2.202,20 20.657,18 
DEZEMBRO 66 16 2.060,70 22.667,70 

TOTAL GERAL 25.926,44 281.623,75 
 

2.3.2.3- Serviço de Apoio Administrativo 
 

Nesta ação adotou-se medidas com vista ao controle e elaboração de portarias de 
cargos comissionados, publicação do Boletim de Serviço, bem como o recebimento, 
classificação, distribuição e controle de documentos destinados à Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos. 

 
O Boletim de Serviço tem a finalidade de divulgar, quinzenalmente, todos os atos 

normativos de controle e concessão de vantagens pecuniárias previstas na legislação vigente 
referente aos servidores, bem como os atos praticados pelos dirigentes do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Assim, durante o exercício de 2006 foram 
editados os seguintes Boletins de Serviço: 
 
 

 

BOLETINS No S PUBLICAÇÃO BOLETINS No S PUBLICAÇÃO 

1 16/1 13 14/7 

2 31/1 14 31/7 

3 15/2 15 15/8 

4 24/2 16 31/8 

5 15/3 17 15/9 

6 31/3 18 29/9 

7 13/4 19 13/10 

8 28/4 20 31/10 

9 15/5 21 14/11 

10 31/5 22 30/11 

11 14/6 23 15/12 

 72



 

12 30/6 24 29/12 

BOLETINS 

ESPECIAIS No S 
PUBLICAÇÃO 

BOLETINS 

ESPECIAIS No S 
PUBLICAÇÃO 

2-A 8/2 14-B 4/8 

3-A 23/2 14-C 8/8 

4-A 3/3 14-D 14/8 

4-B 8/3 15-A 23/8 

5-A 21/3 15-B 25/8 

6-A 6/4 16-A 4/9 

8-A 3/5 16-B 8/9 

8-B 5/5 17-A 21/9 

10-A 7/6 19-A 18/10 

11-A 23/6 19-B 20/10 

12-A 12/7 20-A 8/10 

13-A 19/7 21-A 22/11 

14-A 1/8 23-A 20/12 
 
 
2.3.2.4    Legislação de Pessoal 
 

Nesta ação foram desenvolvidas atividades com vista à adoção de medidas para 
coordenar e acompanhar a aplicação da legislação de pessoal, prestar orientação técnica 
específica às demais Coordenações e Gabinete desta CGRH, e, ainda, coletar informações e 
documentos referentes à legislação de pessoal, objetivando subsidiar o trabalho de defesa da 
União em procedimentos judiciais. 

 
Durante o exercício de 2006, a Coordenação de Legislação de Pessoal, dentre 

várias ações, analisou e propôs a concessão de diversos benefícios a servidores deste Ministério, 
conforme discriminado a seguir: 
 

ASSUNTO PROCESSOS/DOCUMENTOS

Adicional de Insalubridade 04 processos 

Anistia/Reenquadramento 02 processos 

Aposentadoria e Tempo de Serviço 02 processos 

Auxílio-Funeral 01 processo 

Avisos 09 documentos 

Cessão para Estados, Municípios e DF 06 processos 

Cessão para Executivo 13 processos 

Cessão para Judiciário 29 processos 

Cessão para Legislativo 05 processos 

Despachos Diversos 15 documentos 

Fax/Consultas a SRH/MP 21 documentos 

 73



 

Jornada de Trabalho 05 processos 

Licença Incentivada 01 processo 

Licença para Atividade Política 01 processo 

Licença para Tratar de Interesses Particulares 06 processos 

Memorandos Diversos 38 documentos 

Notas Informativas 06 documentos 

Notas Técnicas 03 documentos 

Ofícios Diversos  190 documentos 

Portarias Diversas 37 documentos 

Processos Judiciais 18 processos 

Recondução 01 processo 

Redistribuição 12 processos 

Reversão 01 processo 

Vantagem Pessoal/Correlação de Função – Analisados 398 processos 

Vantagem Pessoal/Correlação de Função – DIPAG 181 processos 

Vantagem Pessoal/Correlação de Função – SERAP 07 processos 

Vantagem Pessoal/Correlação de Função – 
etificações/concessões 

15 processos 

TOTAL 824 processos/documentos 
 
 
2.3.2.5    Execução Orçamentária e Financeira 
 
 

Adoção de medidas objetivando a administração e controle das atividades 
relacionadas à execução orçamentária e financeira, dos recursos destinados à Unidade Gestora 
280104, Gestão 00001, da Coordenação-Geral Recursos Humanos.  

 
O Serviço de Execução Orçamentária e Financeira de Recursos Humanos 

executou todas as atividades ligadas à análise e administração dos recursos destinados à 
liquidação e pagamento dos processos relativos às ações executadas pela CGRH, em parceria 
com o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, Sistema de 
Administração de Recursos Humanos – SIAPE, Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais – SIASG e Sistema Integrado de Dados Orçamentários/Sistema Integrado de Pessoal – 
SIDOR/SIPES, dentre as quais destacam-se: 

 
a - Administração de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos 

 
Foram executadas as despesas com ressarcimento da remuneração e encargos 

sociais dos funcionários requisitados de diversos Órgãos, bem como do Banco do Brasil, que 
prestam serviços na Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, no Rio de Janeiro (Aviso nº 
377/GM-MICT, de 09 de agosto de 1995). 
 

Quantidade Prevista Quantidade Atendida 

67 Requisitados de Outros Órgãos 67 Requisitados de Outros Órgãos 
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b. – Pagamento dos convênios firmados por este Mdic com a Fundação de Seguridade Social - 
GEAP / MDIC / Entidades Vinculadas (INMETRO, SUFRAMA E INPI), e ainda com o Centro 
de Integração Empresa Escola  - CIEE. 
 

O Serviço de Execução Orçamentária e Financeira de Recursos Humanos 
executou os pagamentos dos convênios firmados por este Mdic com a GEAP / MDIC / Entidades 
vinculadas (INMETRO, INPI e SUFRAMA), com recursos provenientes dessas Entidades, e 
ainda com CIEE. 
 
 
2.3.2.6  Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 
Dependentes 
 

FINANCEIRO (R$) 
CRÉDITO AUTORIZADO VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 

R$ 886.200,00 R$ 650.231,80 73,38% 
 
 

FÍSICO 
PRODUTO REALIZADO % DE EXECUÇÃO 

Pessoa beneficiada 17.452 100,0 
 
 

A ação foi realizada apor meio do Convênio de Adesão nº 01, de 05/08/2003, 
celebrado entre este Ministério e a Fundação de Seguridade Social – GEAP, e na modalidade  de 
livre-escolha, com ressarcimento parcial de plano de saúde adquirido pelo servidor e, ainda, por 
meio de atendimento profissional, realizado pelo Serviço de Assistência Médico-Social - 
SEAMS. 

No SEAMS foram realizadas atividades de homologação de atestados médicos, 
exames admissionais, perícias médicas, aferição de pressão arterial, atendimento social, além de 
atendimento médico em nível de clínica geral. 

  Nos dias 25 e 26 de outubro foi realizada campanha de vacinação, com aplicação 
das vacinas dupla adulto, febre amarela, tríplice viral e hepatite B, em parceria com a equipe 
volante da Secretaria de Saúde do DF. 

  Houve também a realização de campanha de Diabetes, nos dias 13 e 14 de 
novembro, com aferição dos níveis tensionais e da taxa de glicemia capilar; aferição das taxas de 
colesterol e triglicérides nos servidores que apresentarem hiperglicemia e hipertensão, e daqueles 
sabidamente portadores de dislipidemia, bem como aferição de peso, estatura (cálculo de IMC) e 
medida da circunferência abdominal. Em referência a esta campanha foi realizada uma palestra 
sobre Prevenção e tratamento do Diabetes e Diferença entre produtos Diet e Light com o Grupo 
Doce Desafio/ UnB; lanche saudável com frutas e sorteio de brindes alusivos à Campanha 
Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia 
nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde do DF e  divulgada neste Ministério pelo SEAMS. 

  Essas ações tiveram como objetivo básico contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida dos servidores e, conseqüentemente, para a diminuição de solicitação de licenças 
médicas. 
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2.3.2.7    Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 
 

FINANCEIRO (R$) 
CRÉDITO AUTORIZADO VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 

R$ 137.940,00 R$ 67.374,80 48,85% 
 

FÍSICO 
PRODUTO REALIZADO % DE EXECUÇÃO 

Criança de 0 a 7 anos 
(incompletos) 

 
890 

 
100,0 

 
 

O auxílio pré-escolar é devido ao servidor, em valor estipulado por dispositivo 
legal para o poder executivo, desde o nascimento de seu dependente até o mês em que completar 
7 anos de idade. No caso do dependente ser excepcional, o auxílio é devido em qualquer idade, 
com seu desenvolvimento biológico, psicológico e sua motricidade correspondente a idade 
mental de até 7 anos, comprovados mediante laudo médico. 

 
O princípio básico dessa ação é oferecer aos servidores, durante a jornada de 

trabalho, condições de atendimento aos seus dependentes, na forma de assistência a ser utilizada 
em berçário, maternal, jardim de infância e pré-escola. 
 
 
2.3.2.8   Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 
 

FINANCEIRO (R$) 
CRÉDITO AUTORIZADO VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 

R$ 893.750,00 R$ 609.403,93 68,19% 
 

FÍSICO 
PRODUTO REALIZADO % DE EXECUÇÃO 

Servidor beneficiado 4.691 100,00 

 
 O auxílio-transporte é concedido ao servidor em forma de pecúnia e destina-se ao 

custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 
interestadual, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. 
 
 
2.3.2.9   Ação 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 

 
FINANCEIRO (R$) 

CRÉDITO AUTORIZADO VALOR EXECUTADO % DE EXECUÇÃO 

R$ 1.496.880,00 R$ 1.174.738,94 78,48% 
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FÍSICO 
PRODUTO REALIZADO % DE EXECUÇÃO 

Servidor beneficiado 7.308 100,00 

 
  O auxílio-alimentação é pago mensalmente em forma de pecúnia, e é devido aos 
servidores públicos, considerando os valores fixados por unidade de federação. 

 

 
2.3.3 DEMONSTRATIVO  DA  EXECUÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  E    FINANCEIRA – 

2006 
 
 

2.3.3.1   Capacitação de Recursos Humanos  e  Assistência ao Servidor 
 
   I -  Desenvolvimento de Recursos Humanos 

 

PROGRAMA 
RESUMIDO 

 
FONTE 

ELEMENTO DE 
DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO 

R$ 

005812 0100000000 339039 414.022,07 323.086,43 90.935,64 

005812 0100000000 339014 13.212,00 10.529,13 2.682,87 

005812 0100000000 339033 11.508,00 11.508,00 0,00 

005812 0100000000 339139 98.173,93 98.172,44 1,49 

005812 0100000000 339047 3.334,00 0,00 3.334,00 

005812 0100000000 339036 9.750,00 0,00 9.750,00 

     

SUB-TOTAL 550.000,00 443.296,00 106.704,00 

 
II -   Bolsa Estágio 

 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO 

R$ 

005804 0100000000 335039 359.106,00 281.623,55 77.482,45 

SUB-TOTAL 359.106,00 281.623,55 77.482,45 

 
III -  Assistência Médica e Odontológica (MDIC, INMETRO, SUFRAMA E INPI) 

 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO 

R$ 

005843 0100000000 335039 765.367,00 530.398,80 234.968,20 

005843 0100000000 339093 120.833,00 119.833,00 1.000,00 

003920 0100000000 335039 651.567,00 651.540,00 27,00 

003988 0174481338 335039 412.244,00 408.576,00 3.668,00 

003942 02500183038 305039 22.197,00 22.162,00 35,00 

SUB-TOTAL 1.972.208,00 1.732.509,80 239.698,20 
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IV -  Auxílio Refeição 
 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO 

R$ 

005799 0100000000 339046 1.496.880,00 1.174.738,94 322.141,06 

SUB-TOTAL 1.496.880,00 1.174.738,94 322.141,06 

 
V -   Auxílio Transporte 

 
PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

005800 0100000000 339049 893.750,00 609.403,93 284.346,07 

SUB-TOTAL 893.750,00 609.403,93 284.346,07 

 
VI - Auxílio Pré-Escolar 

 
PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO 

R$ 

005814 0100000000 339008 137.940,00 67.374,80 70.565,20 

SUB-TOTAL   137.940,00 67.374,80 70.565,20 

 
 
2.3.3.2    Administração de Pessoal 
 
I -   Pagamento de Pessoal Ativo 
 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

005798 0100000000 319008 6.793,18 6.493,18 300,00 

005798 0100000000 319011 12.841.050,08 12.521.126,91 319.923,17 

005798 0172000000 319011 25.845.336,10 25.805.623,96 39.712,14 

005798 0100000000 319113 1.046.959,72 1.031.705,82 15.253,90 

005798 0100000000 319016 263.637,30 262.255,52 1.381,78 

005798 0100000000 319091 24.905,86 24.785,06 120,80 

005797 0100000000 319113 2.018.815,00 2.018.815,00 0,00 

005797 0172028326 319113 4.876.327,00 4.844.819,21 31.507,79 

SUB-TOTAL 46.923.824,24 46.605.624,66 408.199,58 

 
II -   Ajuda de Custo e Indenizações 
 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

005798 0100000000 339093 0,00 0,00 0,00 

SUB-TOTAL 0,00 0,00 0,00 
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III -   Pagamento de Pessoal Aposentado 
 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO 

R$ 

005801 0156000000 319001 2.802.449,40 2.753.710,63 48.738,77 

005801 0169000000 319001 570.000,00 570.000,00 0,00 

005801 0169000000 319091 19.254,00 18.023,17 1.230,83 

SUB-TOTAL 3.391.703,40 3.341.733,80 49.969,60 

 
IV -    Pagamento de Beneficiários de Pensão 
 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO 

R$ 

005801 0156000000 319003 6.997,60 6.997,60 0,00 

005801 0169000000 319003 1.424.586,00 1.424.408,23 177,77 

SUB-TOTAL 1.431.583,60 1.431.405,83 177,77 

 
V -     Pagamento de Ativos, Aposentados e Beneficiárias de Pensão/Exercícios Anteriores 

 
PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

005798 0100000000 319092 348.969,49 315.690,75 33.278,74 

005801 010000000 319092 54.910,00 27.965,57 26.944,43 

005801 0156000000 319092 84.000,00 61.647,56 22.352,44 

005801 0169000000 319092 28.804,00 28.301,82 502,18 

SUB-TOTAL 516.683,49 433.605,70 83.077,79 

 
VI -    Ressarcimento de Pessoal Requisitado 

 
PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

005798 0100000000 319096 658.181,37 525.390,98 132.790,39 

005798 0172028326 319096 9.966.945,90 9.966.945,90 0,00 

SUB-TOTAL 10.625.127,27 10.492.336,88 132.790,39 

 
 
2.3.3.3    Serviços de Execução Orçamentária e Financeira 
 
I -    Pagamento de Auxílio Moradia 

 
PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

00 5804 0100 339093 518.580,30 514.200,00 4.380,30 

SUB-TOTAL 518.580,30 514.200,00 4.380,30 
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II -    Pagamento de Diárias 
 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

00 5802 0100 339014 592.261,00 519.009,63 73.251,37 

0 05803 0100  58.278,00 54.278,31 3.999,69 

0 05804 0100  61.933,00 50.321,61 11.611,39 

0 05805 0100  131.908,90 122.022,01 9.886,89 

0 05806 0100  28.257,00 17.673,79 10.583,21 

0 05807 0100  11.000,00 9.279,57 1.720,43 

0 05812 0100  13.212,00 10.529,13 2.682,87 

0 05820 0100  12.064,00 9.063,51 3.000,49 

0 05821 0100  1.482,00 1.418,63 63,37 

0 05822 0100  14.200,00  0,00 14.200,00 

0 05832 0100  3.337,00 408,26 2.928,74 

0 05833 0100  8.139,00 1.808,50 6.330,50 

0 05842 0100  14.262,00 12.793,68 1.468,32 

00 5835 0150  23.637,00 23.154,45 482,55 

00 5823 0172  161.737,00 124.846,66 36.890,34 

00 5824 0172  23.162,80 18.471,00 4.691,80 

00 5829 0172  225.581,00 160.290,96 65.290,04 

00 5834 0172  13.333,00 0,00  13.333,00 

00 5838 0172  9.683,00 7.290,11 2.392,89 

00 5839 0172  567.333,00 549.131,76 18.201,24 

00 5824 5172  13.263,32 9.856,81 3.406,51 

00 5831 5172  27.228,00 26.675,64 552,36 

SUB-TOTAL 2.015.292,02 1.728.324,02 286.968,00 

 
 

III -    Pagamento de Passagens Aéreas 
 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

00 5802 0100 339033 1.294.532,18 1.118.524,68 176.007,50 

00 5803 0100  106.152,63 105.966,39 186,24 

00 5804 0100  133.931,71 133.897,83 33,88 

00 5805 0100  85.488,15 85.488,15  0,00 

00 5806 0100  47.978,31 47.881,05 97,26 

00 5807 0100  15.000,00 15.000,00  0,00 

00 5812 0100  11.508,00 11.508,00  0,00 

00 5820 0100  28.296,00 27.813,28 482,72 

00 5821 0100  3.455,00 2.455,00 1.000,00 

00 5822 0100  131.100,00 131.100,00  0,00 

00 5832 0100  2.228,00 1.125,21 1.102,79 
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00 5833 0100  7.343,00 6.098,10 1.244,90 

00 5842 0100  19.716,00 19.347,08 368,92 

00 5835 0150  28.652,00 27.800,48 851,52 

00 5823 0172  117.526,68 117.526,68 0,00  

00 5824 0172  32.534,00 32.534,00  0,00 

00 5829 0172  420.466,50 419.677,57 788,93 

00 5834 0172  19.261,00 18.261,00 1.000,00 

00 5838 0172  7.027,00 6.938,82 88,18 

00 5839 0172  414.927,46 414.927,46  0,00 

00 5824 5172  15.081,00 15.081,00 0,00 

00 5831 5172  19.415,00 19.415,00 0,00 

SUB-TOTAL 2.961.619,62          2.778.366,78    183.252,84 

 
IV -    Reembolso de despesas 

 

PROGRAMA 
RESUMIDO FONTE ELEMENTO DE 

DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

005802 0100 339093 26.219,68 24.784,34 1.435,34 

005803 0100  181,47 181,47 0,00 

005805 0100  715,56 715,56 0,00 

005807 0100  906,13 440,13 466,00 

005821 0100  310,00 310,00 0,00 

005822 0100  263,05 263,05 0,00 

005836 0100  499,50 333,41 166,09 

005842 0100  1.220,65 1.220,65 0,00 

005835 0150  80,00 80,00 0,00 

005823 0172  550,28 550,28 0,00 

005829 0172  3.409,10 3.409,10 0,00 

005839 0172  10.396,61 10.396,61 0,00 

SUB-TOTAL               44.752,03              42.684,60         2.067,43 

 
V -    Pagamento de exercícios anteriores 

 

PROGRAMA 
RESUMIDO 

 
FONTE 

ELEMENTO DE 
DESPESAS 

CRÉDITO 
AUTORIZADO 

R$ 

DESPESA 
REALIZADA 

R$ 

SALDO 
ORÇAMENTÁRIO

R$ 

00 5804 0100 3390.92 6.945,78 6.945,78 0,00 

005805 0100  197,39 197,39 0,00 

005843 0100  140,00 140,00 0,00 

005804 0172  177,18 177,18 0,00 

005839 0172  1.092,93 1.092,93 0,00 

SUB-TOTAL 8.553,28 8.553,28 0,00 

 

TOTAL GERAL 73.847.603,25 71.685.782,57 2.251.820,68 
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3.  OBJETIVOS E METAS, ANALISE DO RESULTADO ALCANÇADOS E MEDIDAS 
ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS 
 
 
3.1 SECRETARIA EXECUTIVA – SE - UNIDADE JURISDICIONADA AGREGADORA 
 
 
Programa: 0411 - Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços 
 
  O programa de Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços, de 
acordo com o PPA, tem como objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas 
setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços. 
Visando fortalecer as atividades de planejamento, coordenação e gestão dos programas 
finalísticos do MDIC focando a formulação, avaliação, reordenamento e controle das ações 
inseridas nos mesmos. 

  No ano de 2006 foram fixadas dotações para o Programa no montante de             
R$ 10.690.919,00, tendo sido liquidado o valor de R$ 9.910.114,00, perfazendo uma execução 
de 92,70%.  

 Como esse Programa não possui indicadores, são efetuados procedimentos para 
monitorar e avaliar a sua evolução. O monitoramento do desempenho físico das ações ocorre nos 
seguintes momentos: 

 1) na elaboração do Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira que 
tem periodicidade semanal; 

  2) na elaboração bimestral do Relatório de Gestão em cumprimento as metas 
presidenciais e atendendo as exigências da Lei Complementar n 101 – LRF; 

 3) na elaboração da Mensagem Presidencial a ser enviada ao Congresso Nacional 
e na formulação do Balanço Geral da União de cada exercício. 

 Cabe ressaltar que as ações citadas abaixo não apresentam produto: 

1) 0003 – Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica 
Iluminação e Telecomunicações – COBEI; 

2) 2272 – Gestão e Administração do Programa. 

3) 0215 – Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT  
 

 Considerando o limite disponibilizado para o MDIC, foram priorizadas apenas 
algumas ações, o que impossibilitou a execução orçamentária de 100% das dotações alocadas ao 
Programa. 

  A partir das principais medidas informadas no item anterior, foram obtidos os 
seguinte resultados e metas alcançados pelo programa para o cumprimento do Programa de 
Governo:  

1) Ação 2692 – Fiscalização do Processo Produtivo Básico – PPB: Apresentou 102% de 
execução física, para uma execução orçamentária de 56,37%. Esta ação é de 
responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento da Produção SDP e maiores 
informações serão apresentadas na página 115 deste Relatório. 
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2)  Ação 4572 – Capacitação de servidores públicos federais e processo de qualificação 
e requalificação: Obteve uma execução orçamentária de 82,60% e física de 98,14%. 
Maiores informações estarão na página 65 deste Relatório, considerando que esta 
ação é de responsabilidade da Coordenação-Geral de Recursos Humanos. 

3)  Ação 2752 – Estudos direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de 
Serviços: Esta ação não teve execução orçamentária. 

4)  Ação 2031 – Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins: Apresentou uma 
taxa de execução física de 88,27%, para uma execução orçamentária de 99,64%. 
Considerando que no período de janeiro a dezembro de 2006, foram computados 
registros referentes à constituição, alteração e extinção de empresas no País, sendo 
467.046 constituições, 737.566 alterações e 119.440 extinções, totalizando, assim, 
1.324.058 empresas cadastradas. Por ser de responsabilidade da Secretaria de 
Comércio e Serviços, esta ação será explanada com maiores detalhes na página 154 
deste Relatório. 

5) Ação 5090 – Integração do cadastro Nacional de Empresas Mercantis: Mesmo tendo 
uma execução física de 20%, já foram integrados ao Cadastro Nacional de Empresas 
– CNE os 26 Estados e o Distrito Federal, executando no âmbito orçamentário 
99,90%. Maiores detalhes serão apresentados na página 162 deste relatório, tendo em 
vista que a responsabilidade desta ação é da Secretaria de Comércio e Serviços. 

6)  Ação 0003 – Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, 
Iluminação e Telecomunicações – COBEI: Execução orçamentária de 100% da 
dotação. Por ser de responsabilidade da Secretaria de Tecnologia Industrial, seu 
detalhamento será efetuado na página 140 deste Relatório. 

7) Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa: Não foram estabelecidas metas 
para esta ação, pois a mesma funciona como centro de custos administrativos de 
despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas. Os empenhos 
liquidados no valor total de R$ 2.099.776,00 se relacionam às despesas 
administrativas não passíveis de apropriação nas ações finalísticas do Programa de 
Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços com destaque para 
Passagens e Despesas de Locomoção (R$ 1.662.072,00), Indenizações e Restituições 
(R$ 24.784,00), Despesas de Exercícios Anteriores (R$ 32.137,00) e Outros Serviços/ 
Pessoa Física e Jurídica (R$ 380.782,00). 

8) Ação 8673 – Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores: A ação não apresentou 
execução física e financeira. 
A ação 0215 – Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT: 
Teve execução orçamentária de 100% da dotação. Por ser de responsabilidade da 
Secretaria de Tecnologia Industrial seu detalhamento será realizado na página 140 
deste Relatório. 
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3.2   SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO – SDP – UNIDADE 
JURISDICIONADA AGREGADA 
 

À Secretaria do Desenvolvimento da Produção, órgão específico singular, 
compete: 

  

- formular e propor políticas públicas para o desenvolvimento da produção dos 
setores industrial, comercial e de serviços do País; 

- identificar e consolidar demandas que visem ao desenvolvimento da produção 
dos setores industrial, comercial e de serviços; 

- estruturar ações que promovam o incremento da produção de bens e serviços no 
País e o desenvolvimento dos segmentos produtivos; 

- formular, coordenar, acompanhar e avaliar, no âmbito da competência do 
Ministério, as ações que afetem o desenvolvimento da produção dos setores industrial, comercial 
e de serviços; 

- manter articulação com órgãos e entidades públicas e instituições privadas, 
visando ao permanente aperfeiçoamento das ações governamentais, em relação ao 
desenvolvimento do setor produtivo;  

- buscar a simplificação da legislação que interfere na atividade produtiva; 
- viabilizar ações junto às Secretarias de Indústria e Comércio dos Estados e aos 

representantes de organismos regionais de desenvolvimento e de outros órgãos públicos ou 
privados com atribuições nesta matéria, visando à elaboração e implementação de ações de 
política de desenvolvimento da produção regional;  

- incentivar práticas para adoção do balanço de responsabilidade social e de 
ecoeficiência nas empresas do setor produtivo;  

- articular esforços para o aproveitamento dos ativos ecológicos do País; 
- executar e acompanhar os projetos e as ações voltadas para o aumento da 

competitividade das cadeias produtivas, articulando, para tanto, a participação do governo, do 
setor privado e dos trabalhadores; 

- desenvolver estudos e programas de prospecção tecnológica para os setores 
produtivos e propor ações visando sua introdução e difusão no País, assim como a capacitação 
nacional, quando se justifique, para a adaptação e aperfeiçoamento de novas tecnologias; 

- apoiar e acompanhar as negociações internacionais referentes aos setores 
produtivos do País; e 

- identificar, divulgar e estimular a difusão de experiências exemplares de 
promoção de desenvolvimento da produção regional, incluindo programas e projetos de 
investimento, realizados nos níveis local e estadual. 
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PROGRAMAS E AÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SDP 
 
- Programas:  0419: Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas; 

0812: Competitividade das Cadeias Produtivas 
1016: Artesanato Brasileiro 

 
- Ações de responsabilidade da SDP, que integram Programas de outras Secretarias:  
  Fiscalização de PPB (Programa 0411) 

Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Exterior (Programa 0355) 
 
 
PROGRAMA 0419 – DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE  
    PEQUENO E MÉDIO PORTE 
 
 
Descrição 
 
Objetivo geral: Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno 
e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio 
exterior, acesso ao crédito e microcrédito, e infra-estrutura, bem como implementar políticas 
públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas 
empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o 
estímulo às exportações. 

 
Objetivos específicos: 

• Incrementar a competitividade de microempresas e empresas de pequeno porte com a 
introdução de melhorias técnico-gerenciais e tecnológicas e disseminando a cultura 
exportadora; 

• Promover a capacitação para a inovação e a interação e cooperação entre as empresas e 
instituições de apoio; 

• Apoiar projetos de construção de Barracão Industrial, para a instalação física e o 
desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com vistas à 
geração de emprego, redução das desigualdades regionais e o desenvolvimento local; 

• Promover o aperfeiçoamento técnico de empreendedores formais e informais e das 
instituições e agentes que operam com crédito e microcrédito, com o objetivo de facilitar 
o acesso a estes recursos; 

• Elevar o padrão de competitividade das micro, pequenas e médias empresas presentes em 
APLs e induzi-las, pelos processos de sensibilização e de preparação, à inserção no 
mercado internacional. O PEIEx consiste na utilização de técnicas e métodos voltados à 
modernização e capacitação empresarial, por meio de inovações técnicas gerenciais e 
tecnológicas, configurando-se como uma das ações estruturantes para o Programa 
Arranjos Produtivos Locais; 

• Fortalecer e implementar projetos de associativismo empresarial, atuando em localidades 
onde existem um conjunto de empresas, predominantemente de micro, pequeno e médio 
porte, capazes de estabelecer uma governança/articulação local na busca de melhorar a 
competitividade e qualidade de sua produção ou atividade; 

• Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que 
não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa; 
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• Apoiar projetos de pesquisa de mercado, com foco no mercado interno, de grupos de 
microempresas e empresas de pequeno e médio porte, preferencialmente, organizadas em 
APL, buscando identificar oportunidades de mercado e orientar as empresas quanto aos: 
segmentos de mercado consumidor; canais de distribuição; e fornecedores; 

• Fortalecer o desenvolvimento regional e local, por meio do apoio a projetos de promoção 
comercial com foco no mercado interno, e de capacitação de gerentes de negócios, de 
grupos associativos de microempresas e empresas de pequeno e médio porte, de forma a 
aumentar a competitividade dos produtos e a inserção comercial dessas empresas, 
disseminando e apoiando o uso de instrumentos de inteligência comercial. Esta ação 
prevê a execução de atividades envolvendo capacitação de gerentes de negócio; e 
promoção comercial e marketing de MPEs; 

• Orientar e assessorar a formulação e a coordenação da política nacional de 
desenvolvimento das MPEs por meio da conjugação de esforços dos órgãos 
governamentais e das entidades de representação na formulação de políticas públicas.   

 
Beneficiários: Microempresas e empresas de pequeno e médio porte. 
 
Indicadores1 
 

• Faturamento Médio das Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados: 
 

o Unidade de medida: R$; 
o Periodicidade: anual; 
o Base geográfica: municipal; 
o Fórmula de cálculo: relação entre o faturamento total das empresas nos APLs 

selecionados e o número total de empresas nesse arranjo; e 
o Fonte dos dados: SRF e RAIS. 

 
• Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte: 

 
o Unidade de medida: R$; 
o Periodicidade: anual; 
o Base Geográfica: nacional; 
o Fórmula de cálculo: relação entre o faturamento total das microempresas e empresas 

de pequeno e médio porte e o número total destas empresas; e 
o Fonte dos dados: SRF. 

 
• Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte: 

o Unidade de medida: percentagem; 
o Periodicidade: anual; 
o Base geográfica: nacional; 
o Fórmula de cálculo: relação entre o número de empregados em MPEs e o total de 

MPEs; e 
o Fonte dos dados: SRF e RAIS. 

                                                 
1 Os indicadores elencados para o Programa, são indicadores de efetividade. A efetividade ocorre quando os bens e 
serviços resultantes de determinada ação produzem resultados na sociedade, repercutindo sobre a realidade de forma 
positiva. A efetividade diz respeito às conseqüências dos resultados produzidos sobre a realidade ou âmbito no qual 
uma ação é realizada. 
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Metas Físicas e Financeiras previstas na LOA 20062 
 
Programa 
 

• Execução Física dos Localizadores de Gasto de Ações Orçamentárias que têm 
Produto: 
o Percentual de registro de execução física: 63,2%. 

 
• Execução Financeira: 

 
 LOA + Créditos Empenhado Liquidado %  

Ações Orçamentárias 49.427.748,00 28.068.829,00 28.068.829,00 56,79 
     
 Previsto PPA Realizado % 

Ações Não 
Orçamentárias 29.384.746.000,00 34.361.313.068,25 116,94 

  
 

Obs.: Destaque-se que a execução de grande parte do orçamento previsto é de responsabilidade 
de outros órgãos.  As ações de responsabilidade da SDP somam R$ 8.432.503,00 previstos e R$ 
7.107.032,00 executados (84,28% de execução). Cabe também ressaltar que o desembolso 
financeiro-orçamentário foge ao controle do gerente-executivo do programa, uma vez que tal 
controle é exercido pela unidade setorial responsável pelo orçamento do Ministério. 
 
 
Ações de Responsabilidade da SDP 
 
Ação 2374: Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas 
 

o Finalidade: Apoiar projetos de construção de Barracão Industrial, para a instalação 
física e o desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno e médio porte, 
com vistas à geração de emprego, redução das desigualdades regionais e o 
desenvolvimento local.  

 
o Execução Física e Financeira: 
 

Ação: Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação: 2374 
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: Unidade 
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 80 20 25 
Financeiro 5.411.540,00 4.151.540,00 77   

 
o Principais Resultados: No ano de 2006, dos vinte e seis projetos de construção de 

Barracões Industriais provenientes de Emendas Parlamentares: 

 treze convênios (R$ 1.561.540) foram pagos: municípios de Santa Cruz de 
Monte Castelo (2), Divinolândia, São Sebastião da Grama, Tapiratiba, Campo 
Mourão (2), Candelária, Nova Petrópolis, Salvador do Sul, Brochier, São Jorge 
do Ivaí e Nova Aurora; 

                                                 
2 Fonte: SIGPLAN 22Fev07. 
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 sete convênios (R$ 1.080.000) estão aguardando pagamento por parte da 
unidade responsável deste Ministério: municípios de Guarani do Oeste, Pinhão, 
São Jorge do Oeste, Peabiru, Japurá, Mandaguari e Paverama; e 

 quatro convênios (R$ 500.000) não atenderam aos requisitos legais: municípios 
de Santa Izabel do Ivaí, Paiçandu, São Sebastião do Caí e Vargem Grande do 
Sul. 

 

Obs.: Essa ação executou em 2006 somente Emendas Parlamentares incluídas no orçamento do 
MDIC. A descrição da emenda é que define o beneficiário, podendo ser nominalmente 
identificada ou genérica, sendo essa última definida a “posterior” pelos parlamentares, no caso 
de emenda de bancada. Além disso, a meta física é dimensionada na origem das emendas 
parlamentares, ou seja, no Congresso Nacional. No entanto, o campo da execução física no 
SIGPLAN referente ao exercício de 2006 não foi atualizado a tempo. Por essa razão, o 
SIGPLAN informa 0 na execução física, quando deveria informar 20. Cabe registrar que o 
Gerente e Gerente Executivo do Programa desconhecem a meta física estabelecida de 80 projetos 
apoiados.   

Mesmo não existindo recursos orçamentários/financeiros para o atendimento das 
propostas avulsas, foram apresentadas Emendas Parlamentares que resultaram na execução de 13 
convênios no valor de R$ 1.561.540,00 pagos/liquidados. Além desses, 7 convênios no valor de 
R$ 1.080.000,00 ainda aguardam pagamento/liquidação e 4 convênios não prosperaram em razão 
de não terem atendido aos requisitos legais. O valor da execução financeira de R$ 4.151.540,00 
se deve, em grande parte, aos restos a pagar de 2005 liquidados em 2006. 

 
Ação 2710: Capacitação para o Crédito e Microcrédito 
 

o Finalidade: promover o aperfeiçoamento técnico de empreendedores formais e 
informais e das instituições e agentes que operam com crédito e microcrédito, com o 
objetivo de facilitar o acesso a estes recursos. 

o Execução Física e Financeira: 
 

Ação: Capacitação para o Crédito e Microcrédito 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação: 2710 
Produto: Profissional Capacitado Unid. Medida: Unidade 
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 600 450 75 
Financeiro 160.000,00 146.538,00 92   

 
 

o Principais resultados: foram assinados dois convênios com o Instituto de Ação da 
Cidadania dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S/A – INEC: 

 Convênio nº 15/20060 (Processo nº 52000.013054/2006-32): assinado em 
22/11/2006, no valor total de R$ 75.118,00 (setenta e cinco mil, cento e dezoito 
reais), para desenvolver ações conjuntas e integradas na área de capacitação de 
agentes de microcrédito produtivo e orientado que atuam nos estados da região 
Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. Dos recursos, o 
valor de R$ 63.638,00 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais) será 
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alocado à conta do orçamento vigente no exercício de 2006 (Nota de Empenho 
2006NE901430, de 31/10/2006); e R$ 11.480,00 (onze mil, quatrocentos e 
oitenta reais) corresponde ao valor da contrapartida. A vigência é de 6 (seis) 
meses a partir da data da assinatura, com mais 60 dias para a apresentação da 
prestação de contas final.  

 Convênio Nº 00018/2006 (Nº Processo: 52000010601200628): assinado em 
26/12/2006, no valor total de R$ 132.900,00, para desenvolver ações conjuntas 
e integradas de capacitação para o crédito, de modo a atender a 160 micro e 
pequenas empresas formais, e ações conjuntas e integradas de capacitação 
para o microcrédito, de modo a atender a 1.500 microempreendedores 
informais, além de orientar acesso ao microcrédito. O valor a ser transferido ou 
descentralizado no exercício em curso é de R$ 82.900,00 (Nº Empenho: 
2006NE901559), com um valor de contrapartida de R$ 50.000,00. A vigência 
do convênio é de 26/12/2006 a 26/05/2007.  

 
Obs: até a presente data foram capacitados para o crédito e microcrédito aproximadamente 450 
microempreendedores, sendo que a execução física de 1.865 será alcançada no decorrer de 2007, 
atingindo 311% da meta física de 600. 

 
 

Ação 6659: Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e 
Médio Porte: 
 

o Finalidade: elevar o padrão de competitividade das micro, pequenas e médias 
empresas presentes em APLs e induzi-las, pelos processos de sensibilização e de 
preparação, à inserção no mercado internacional. O PEIEx consiste na utilização de 
técnicas e métodos voltados à modernização e capacitação empresarial, por meio de 
inovações técnicas gerenciais e tecnológicas, configurando-se como uma das ações 
estruturantes para o Programa Arranjos Produtivos Locais. 

 
o Execução Física e Financeira: 

 
 

Ação: Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação: 6659 
Produto: Empresa Atendida Unid. Medida: Unidade 
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 756 1.730 229 
Financeiro 1.238.803,00 1.238.803,00 100   

 
o Principais Resultados: 2.940 empresas participaram do atendimento do PEIEx até 

31 de dezembro/2006. O Projeto beneficiou até o momento  40.650 trabalhadores das 
empresas inscritas. O PEIEx obteve um total de 2.376 empresas com atendimento de 
demanda, sendo executadas 8.932 melhorias, totalizando um atendimento com média 
de 3,5 melhorias por empresa. 

o No que tange à Execução Financeira, foram pagas 2 parcelas dos cinco convênios 
firmados em 2005 que estavam em “restos a pagar”, correspondendo a um total de R$ 
1.425.000,00. Assim, totalizou-se um investimento de R$ 2.100.000,00. O recurso da 
LOA 2006 do MDIC para o PEIEx foi utilizado em mais três convênios, sendo um 
pago integralmente: R$ 420.000,00 e os outros divididos em três parcelas. A primeira 
foi de R$ 150.000,00 e as subseqüentes de R$ 135.000,00.  
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Ação 2B09: Fomento à Implantação de Central de Negócios 

 

o Finalidade: fortalecer e implementar projetos de associativismo empresarial, atuando 
em localidades onde existem um conjunto de empresas, predominantemente de micro, 
pequeno e médio porte, capazes de estabelecer uma governança/articulação local na 
busca de melhorar a competitividade e qualidade de sua produção ou atividade. 

o Execução Física e Financeira: 
 
 

Ação: Fomento à Implantação de Central de Negócios 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação: 2B09 
Produto: Projeto fomentado Unid. Medida: Unidade 
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 31 1 3 
Financeiro 1.030.000,00 1.000.000,00 97   

 
o Principais Resultados: no ano de 2006, um convênio foi pago ao Município de 

Petrópolis, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), proveniente de emenda 
parlamentar. 

 
 
Obs.: Informamos que essa ação é fruto de Emenda Parlamentar. Cabe esclarecer ainda que 
mesmo não existindo recursos orçamentários/financeiros para o atendimento das propostas, foi 
apresentado ao Ministério somente o projeto acima referido, já pago/liquidado. A meta física é 
dimensionada na origem das emendas parlamentares, ou seja, no Congresso Nacional. 
Originalmente, houve previsão de 31 projetos, mas foi encaminhada apenas 1 proposta de projeto 
durante 2006. No entanto, não foi atualizado o campo da execução física no SIGPLAN referente 
ao exercício de 2006. Por essa razão, o SIGPLAN informa 0 na execução física, quando deveria 
informar 1. Cabe registrar que o Gerente e Gerente Executivo do Programa desconhecem a meta 
física estabelecida de 31 projetos apoiados.  
 
Ação 2272: Gestão e Administração do Programa 
 

o Finalidade: constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando 
as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio 
programa.  

o Execução Física e Financeira: 
 

Ação: Gestão e Administração do Programa 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação: 2272 
Produto: - Unid. Medida: - 
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 0 0 0 
Financeiro 196.418,00 190.817,00 97   

 
o Principais resultados: em 2006, inseridos na Estratégia de Ampliação da Atuação do 

GTP APL, foram apresentados à Secretaria Técnica do GTP APL 19 Planos de 
Desenvolvimento: APL de Móveis e Esquadrias de União da Vitória (PR), APL de 
Confecções de Cianorte-Maringá (PR), APL de Cal e Calcário da Região 
Metropolitana de Curitiba, Ponta Grossa e Castro (PR), APL de Rochas Ornamentais 
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de Cachoeiro de Itapemirim (ES), APL de Móveis de Arapongas (PR), APL do 
Vestuário do Oeste do Paraná e de Moda Bebê de Terra Roxa (PR), APL de 
Apicultura do Sertão Alagoano – Penedo (AL), APL de Móveis do Agreste Alagoano 
– Arapiraca (AL), APL de Ovinocaprinocultura de Delmiro Gouveia (AL), APL de 
Piscicultura do Delta do São Francisco – Penedo (AL), APL de Turismo da Costa dos 
Corais (AL), APL de Turismo da Região das Lagoas – Maceió (AL), APL de 
Tecnologia da Informação de Goiânia (GO), APL de Couro e Calçados de Goiânia 
(GO), APL de Confecções de Goiânia (GO), APL de Extração Mineral / Quartzito de 
Pirenópolis (GO), APL de Produtos Lácteos de São Luís de Montes Belos (GO), APL 
de Jóias do Rio de Janeiro (RJ), APL de Tecnologia da Informação do Rio de Janeiro 
(RJ). 

o Com vistas à instalação de Núcleos Estaduais, foram realizadas 04 Oficinais 
Regionais de Orientação à Instalação de Núcleos Estaduais de Apoio a Arranjos 
Produtivos Locais Articulados ao GTP APL: Região Sul , em Curitiba/PR, no dia 
11 de outubro, envolvendo os estados de MS, PR, SC, RS; Região Centro-Oeste, em 
Cuiabá/MT, no dia 01 de novembro, com a participação de representantes do DF, 
GO, MS, MT e TO; Região Sudeste, em Belo Horizonte/MG, no dia 20 de novembro 
(ES, MG, RJ, SP); e Região Nordeste, em Maceió/AL, no dia 11 de dezembro 
(envolvendo AL, BA, PE, SE, CE, MA, PI, PB, RN).  

o Até dezembro de 2006, mesmo com alguns estados passando por um processo de 
transição, foram instalados 09 Núcleos Estaduais: Espírito Santo: Núcleo Estadual 
de Apoio aos APLs; Goiás: Rede Goiana de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais; 
Mato Grosso: Núcleo Estadual de Trabalho dos Arranjos Produtivos Locais do Estado 
do Mato Grosso; Mato Grosso do Sul: Núcleo Estadual de Apoio aos APLs do Mato 
Grosso do Sul; Minas Gerais: Grupo Gestor de Apoio aos Arranjos Produtivos 
Locais; Paraná: Rede Paranaense de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais; Rio de 
Janeiro: Câmara Especial de Gestão dos Arranjos Produtivos Locais do Estado do Rio 
de Janeiro; Santa Catarina: Câmara de Gestão do Desenvolvimento das Aglomerações 
Produtivas e Redes de Empresas de Santa Catarina; e Tocantins: Núcleo Estadual de 
Apoio aos APLs do Estado do Tocantins. 

o Destaque-se também a criação do Caderno de Orientação aos Núcleos Estaduais 
Articulados ao GTP APL, da Comunidade Virtual do GTP APL; do Sistema de 
Eventos do GTP APL que possibilita a inscrição via on-line dos participantes dos 
eventos realizados pelo Grupo de Trabalho; do Sistema de Informações sobre APLs 
envolvendo o mapeamento e consolidação de informações sobre os arranjos 
produtivos identificados; do Informativo GTP APL que visa ser uma prestação de 
contas trimestral, sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Secretaria 
Técnica. Além disso, merecem destaque a realização de 8 eventos “O 
Financiamento Mais Perto de Você”, a formatação da 3ª Conferência Brasileira 
sobre Arranjos Produtivos Locais prevista para ser realizada em Brasília, no 1º 
semestre de 2007; e do Guia de Apoio aos APLs, contemplando a apresentação das 
ações em 06 áreas de atuação; e a negociação de Protocolo de Intenções entre o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, visando à promoção de ações conjuntas para apoio aos 
Arranjos Produtivos Locais.  

  
Ação 9967: Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  
 

o Finalidade: o Fórum Permanente foi criado visando atender os anseios do segmento 
das microempresas e empresas de pequeno porte, por meio da conjugação de esforços 
dos órgãos governamentais e das entidades de representação na formulação de 
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políticas públicas voltadas para o fomento destas empresas. O Fórum é composto por 
52 Órgãos de Governo e 57 entidades de representação das micro e pequenas 
empresas (Sindicatos, Associações, Federações e Confederações, e entidades de 
apoio), que atuam nos seguintes Comitês Temáticos: (i) Racionalização Legal e 
Burocrática; (ii) Formação e Capacitação Empreendedora; (iii) Investimento e 
Financiamento; (iv) Tecnologia e Inovação; (v) Comércio Exterior e Integração 
Internacional e; (vi) Informação.   

 
o Execução Física e Financeira: Ação Não Orçamentária. 
o Principais resultados: 

 
 Comitê Temático “Racionalização Legal e Burocrática”: 1) Constituição de Grupo 

de Trabalho Interministerial – Ministério do Meio-Ambiente e Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) em julho/06 – para 
simplificação nos procedimentos de concessão de licenças ambientais aos micro 
e pequenos empresários; 2) Constituição de Grupo de Trabalho Interministerial 
– Ministério da Previdência Social e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) em julho/06 – visando discutir a dispensa dos 
tomadores de serviços de cessão de mão de obra e empreitada, prestados pelas 
micro e pequenas empresas optantes pelo SIMPLES, da retenção de 11% 
prevista no artigo 31 da Lei 8.212/91; 3) Assinatura da nova Portaria da 
SUFRAMA que dispõe sobre a Declaração de Ingresso/Internamento de 
Mercadorias na Zona Franca de Manaus; 4) Pleito apresentado ao Departamento 
Nacional de Registro do Comércio (DNRC) referente à participação de 
representantes das microempresas e empresas de pequeno porte na Junta de 
Vogais no Colégio das Juntas Comerciais (representação nos estados); 

 Comitê Temático “Comércio Exterior e Integração Internacional”: 1) Ampliação do 
limite de realização dos negócios por exportação simplificada, e, por 
conseguinte, da própria exportação por remessas postais, de U$ 10 mil para U$ 
20 mil, que exigiu modificações regulamentares coordenadas envolvendo o 
chamado SIMPLEX (Circular BACEN 3.291, de 08.09.2005); 2) Declaração 
Simplificada de Exportação – DSE (Instrução Normativa nº 611/SRF, de 
18.01.2006), e o Registro de Exportação Simplificado – RES (Portaria SECEX 
nº 06, de 13.04.2006); 3) Simplificação dos procedimentos de habilitação de 
importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para 
operação no SISCOMEX, com a edição da Instrução Normativa nº 650, da 
Secretaria da Receita Federal, em 12 de maio de 2006; 4) Lançamento do 3º 
Boletim Estatístico: Exportação Brasileira por Porte de Empresa – 2005 (Ação 
desenvolvida pela Secretaria de Comércio Exterior do MDIC); 

 Comitê Temático “Informação”: 1) Lançamento da publicação “Telecentro de 
Informação e Negócios: O Desafio da Inclusão Digital da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte”; 2) 1ª Edição do Jornal Eletrônico do Fórum 
Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

 Comitê Temático “Formação e Capacitação Empreendedora”: 1) Protocolo de 
Intenções de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC e o Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, para desenvolvimento de ações de qualificação 
social e profissional relativas ao Plano Setorial de Qualificação (PLANSEQ), 
com ênfase na qualificação de microempresas e empreendedores informais; 
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 Comitê Temático “Tecnologia e Inovação”: 1) Constituição de Grupo de Trabalho 
formado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 
MDIC, Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico do MCT, entidades do 
“Sistema S”, e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, com 
a coordenação do MDIC, com vistas à consolidação e sistematização das 
informações de domínio das referidas instituições, acerca das necessidades e 
demandas das MPEs nos campos da tecnologia e da inovação, bem como 
publicização dessas informações, objetivando a formulação de propostas de 
políticas, programas e ações mais consistentes e integradas e direcionadas às 
reais necessidades e possibilidades das MPEs; 2) Constituição de Grupo de 
Trabalho Interministerial – Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC –  com vistas a se 
discutir os resultados alcançados pelos programas de extensão tecnológica que 
contam com recursos de C&T e formas de se garantir a aplicação de maior 
volume de recursos, das diversas fontes existentes para C&T entre os 
respectivos órgãos executores, para projetos de extensão tecnológica, 
considerando as necessidades do País; 

 Comitê Temático “Investimento e Financiamento”: 1) Criação do “Programa de 
Aproximação Banco/Empresa”, que consiste na realização de seminários 
regionais com a presença de representantes do sistema financeiro oficial, MDIC, 
entidades representativas de MPEs e empresários para a identificação dos dez 
principais gargalos que prejudicam o acesso a crédito por parte dessas empresas. 
Com base nesse diagnóstico, foram implementadas as seguintes ações de curto-
prazo: a) Quantificação dos programas de treinamento de agentes financeiros 
dos bancos oficiais (previsão para 2007): 98.610 agentes financeiros; b) 
Redução de custos para microempresas e empresas de pequeno porte: Banco da 
Amazônia - Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO (a partir 
de 1º de janeiro de 2007): Microempresas: redução de 8,75% ao ano para 7,25% 
ao ano; Empresas de Pequeno Porte: redução de 10% ao ano para 8,25% ao ano; 
Banco do Brasil - Pacote de Atratividade para Contas Especiais PJ – isenção da 
tarifa do Pacote de Serviços PJ por 3 meses (já em vigor. Adesão até 28/12); 
Isenção da tarifa de conexão ao Gerenciador Financeiro, por 6 meses, a partir de 
02/01/2007; Isenção da tarifa do Pagamento Eletrônico de Salários, por 6 meses, 
a partir de 02/01/2007;  Desconto de 50% na tarifa de análise de projetos de 
investimento para o público MPE, por 6 meses, a partir de 02/01/2007; Banco 
do Nordeste - PACOTE com taxa mensal de R$ 20,00, abrangendo: Isenção na 
confecção de cadastro, transferência entre contas BNB, comando de aplicação e 
resgate, via Internet; Isenção no processamento de até 60 cheques; Prioridade 
para exame de suas demandas de financiamento; Desconto de 50% na anuidade 
de cartão de magnético, contratação e renovação de cheque empresa e conta 
empresarial; e Desconto de 30% na renovação anual de cadastro; CAIXA - 
Elevação do valor máximo das operações com recursos do PIS para o 
financiamento de necessidade de capital de giro das empresas, conforme tabela 
a seguir: Capital de Giro: R$ 20.000,00; Arranjos Produtivos Locais: R$ 
30.000,00; 13º salário: R$ 30.000,00; MEs/EPPs exportadoras: R$ 50.000,00. 
Para as operações com recursos oriundos do PIS, existe um montante de R$ 160 
milhões para aplicação. O Ministério do Trabalho disponibilizou mais R$ 200 
milhões para capital de giro e R$ 400 milhões para investimento por meio do 
CODEFAT; c) Criação de produtos e serviços bancários voltados para 
microempresas e empresas de pequeno porte: Banco da Amazônia - Programa 
de Microfinanças Sustentáveis do Banco da Amazônia - composto por dois 
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outros programas previstos para serem operacionalizados em 2007: Programa de 
Microcrédito Produtivo Orientado: operacionalizado com recursos de 2% dos 
Depósitos à Vista e recursos do FAT; e   Programa FNO-Microcrédito: 
operacionalizado com recursos do Fundo Constitucional do Norte, à taxa de 
7,25% ao ano; Banco do Nordeste - disponibilização de novo produto de 
CAPITAL DE GIRO – GIRO INSUMO, com condições diferenciadas (prazos 
de até 18 meses) para as Micro e Pequenas Empresas:  Microempresas: juros a 
partir de 0,88 % ao mês; e Pequenas Empresas: juros a partir de 0,93% ao mês; 
BNDES - Inclusão do "Comércio Atacadista" no rol dos segmentos de atividade 
econômica passíveis de apoio financeiro no âmbito do "Programa de Apoio ao 
Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda – 
PROGEREN"; CAIXA - Implantação de dois novos sistemas: Sistema de 
cobrança bancária, com total acesso pela Internet (lançamento previsto ainda 
para este ano) e Sistema de envio de informações de cheques para desconto por 
meio da internet: já implantando, permitindo que as empresas possam transitar 
os cheques com mais segurança e com a certeza do bloqueio em caso de roubo; 
d) Quantificação da abertura de Agências e Postos de Atendimento dos bancos 
oficiais (Previsão 2007): total de 1.181 agências e postos bancários e 6.480 
correspondentes bancários; e) Apresentação e divulgação da Cartilha 
Informativa de Produtos e Serviços Bancários para Microempresas e empresas 
de pequeno porte; f) Instrumentos/Acordos de Cooperação para capacitação de 
funcionário das instituições, empresários de microempresas e empresas de 
pequeno porte e agentes bancários firmados pelo MDIC com o Banco da 
Amazônia, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, além do convênio 
com o Instituto de Ação da Cidadania dos Funcionários do Banco do Nordeste 
do Brasil S/A – INEC e o Banco do Nordeste do Brasil para capacitação de 205 
agentes de microcrédito, com a realização de 8 cursos de capacitação em 
metodologia de microcrédito produtivo, capacitação para o crédito e 
microcrédito de 160 micro e pequenas empresas formais e 1.500 trabalhadores 
de atividades econômicas informais e distribuição de 100.000 cartilhas para 
microempreendedores informais sobre boas práticas de gestão em 
micronegócios; g) Cronograma dos Seminários Estaduais (2007 e 2008) para 
apresentação dos produtos e serviços bancários voltados para MEs e EPPs e 
para a sensibilização dos empresários acerca da importância do Plano de 
Negócios como instrumento de gestão e da regularidade fiscal; h) criação de 
banners/links entre a página eletrônica do Fórum Permanente das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e a página de MPEs de cada um 
dos bancos oficiais; 

 Outros resultados: 1) Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre o MDIC e 
Sebrae para fortalecimento das ações do Fórum Permanente das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (apoio técnico ao Fórum e Comitês Temáticos; 
apoio logístico; atuação na cobertura e divulgação das ações do Fórum; 
publicação e edição de material de interesse para as MPEs; articulação e 
integração dos participantes; e realização de reuniões itinerantes); 2) Assinatura 
de Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE que visa ampliar a participação das micro e pequenas 
empresas nas compras governamentais; 3) Autorizado um novo programa para o 
REFIS III –  refinanciamento de débitos tributários e previdenciários de 
empresas;  
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 Programa de Aproximação Banco/Empresa. O Programa visa facilitar o acesso das 
microempresas e empresas de pequeno porte ao crédito por meio da 
identificação e eliminação dos principais problemas e dificuldades técnicas que 
interferem no relacionamento entre os funcionários dos bancos oficiais e os 
proprietários de ME e EPPs no que se refere a informações sobre operações 
financeiras de interesse dessas empresas. Em 2006 foram realizados 06 
encontros regionais (agosto a setembro), onde foram identificados os 10 
principais gargalos que prejudicam o acesso das microempresas e empresas de 
pequeno porte ao crédito bancário: i) Brasília/DF; ii) Belém/PA; iii) Recife/PE; 
iv) São Paulo/SP; v) Curitiba/PR e; vi) Vitória/ES. Dentre as ações do Programa 
apresentadas na 10º Reunião Plenária do Fórum Permanente encontram-se em 
fase de conclusão os Planos de Trabalho dos seguintes instrumentos firmados: i) 
Acordo de Cooperação entre o MDIC e o Banco da Amazônia; ii) Protocolo de 
Intenções entre o MDIC e o Banco do Brasil; iii) Protocolo de Intenções entre o 
MDIC e a CAIXA; 

 Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte sancionado; 

 O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
acompanhou a mobilização nacional pela aprovação e sanção do novo Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – PLC nº 123/04, 
que entrou em vigor na data de sua publicação, 14 de novembro de 2006, 
ressalvado o regime de tributação que entrará em vigor a partir de 1º de julho de 
2007. Entre os benefícios do novo Estatuto Nacional estão: i) Instituição do 
Supersimples (Capítulo IV) - que unifica oito impostos e contribuições - seis 
federais (IRPJ, IPI, CSLL, PIS/Pasep, Cofins e INSS patronal), um estadual 
(ICMS), um municipal (ISS); ii) Inclusão de 28 novas categorias no 
Supersimples (Capítulo IV); iii) Menor prazo de abertura de empresa - de 152 
dias para cerca de duas semanas (Capítulo III); iv) Participação nas Compras 
Governamentais (Capítulo V), nas contratações cujo valor seja de até R$ 
80.000,00. A participação destas empresas em licitações também será 
simplificada. v) Constituição do consórcio simples para realização de negócios 
de compra e venda (Art. 56), de bens e serviços; vi) Estímulo ao Crédito e à 
Capitalização (Capítulo IX), destacando-se a criação do Sistema Nacional de 
Garantias de Crédito (Art. 60). O estímulo ao crédito, será permitido ao 
CODEFAT disponibilizar recursos financeiros (Art. 63) para cooperativas de 
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte; vii) 
Constituição de Fóruns Estaduais (Capítulo XIII, art. 76), coordenado pelo 
MDIC. viii) Estímulo à Inovação (Capítulo X), com a destinação de, no mínimo 
20%, dos recursos de tecnologia de todos os órgãos e entidades das esferas 
federal, estadual e municipal para as microempresas e empresas de pequeno 
porte. Fortalecimento do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Art. 2º, inciso II): i) Como o ambiente destinado para tratar de 
toda a temática pertinente ao segmento (Art. 2º, II), exceto os aspectos 
tributários; ii) Estabelecendo a finalidade de orientar e assessorar a formulação e 
coordenação da política nacional de desenvolvimento das microempresas e 
empresas de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar a sua 
implementação (Art. 2º, II), sendo presidido e coordenado pelo MDIC. 

 
Ação 2B14: Pesquisa de Mercado para APLs 
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o Finalidade: apoiar projetos de pesquisa de mercado, com foco no mercado interno, 
de grupos de microempresas e empresas de pequeno e médio porte, 
preferencialmente, organizadas em APL, buscando identificar oportunidades de 
mercado e orientar as empresas quanto aos: segmentos de mercado consumidor; 
canais de distribuição; e fornecedores. 

o Execução Física e Financeira: 
 

Ação: Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação: 2B14 
Produto: APLs e Empresas Atendidos Unid. Medida: Unidade 
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 1 9 900 
Financeiro 255.742,00 249.334,00 97   

 
o Principais resultados: no ano de 2006, foram assinados convênios para construção 

de 09 Projetos de Pesquisa de Mercado nos seguintes APLs: APLs Metalmecânico 
de Joinville/SC e de Madeira e Móveis de São Bento do Sul/SC, através da 
SOCIESC-SC (Sociedade Educacional de Santa Catarina); APLs de Bonés de 
Apucarana/PR e do Vestuário e Moda Bebê de Cascavel/Terra Roxa-PR, através do 
IBPQ-PR (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Paraná); APLs de 
Móveis de Bento Gonçalves – Região da Serra; de Móveis de Gramado – Região das 
Hortênsias; de Móveis de Lagoa Vermelha – Região Nordeste; e de Móveis de Santa 
Maria – Região central, através da MOVERGS (Associação das Indústrias de Móveis 
do Estado do Rio Grande do Sul); e APL de Móveis do Distrito Federal, através do 
SINDIMAM/DF (Sindicato das Indústrias de Madeira e do Mobiliário do Distrito 
Federal). 

o No âmbito do Departamento de Setores Intensivos em Mão-de-Obra e Recursos 
Naturais (DEORN), está sendo executado, utilizando os recursos disponíveis no ano 
de 2005, a título de restos a pagar, o convênio assinado com o SENAI/DN (processo 
nº 52000.027914/2005-34) para implementar o Programa de Capacitação Master para 
Empresários e Gestores de Negócios de Moda, em 03 (três) APLs de  Confecção no 
Estado do Paraná, atingindo até 20 (vinte) empresas por APL, para formar até 40 
gerentes de negócios de moda (por APL). 

 
Ação 6670: Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte 
 

o Finalidade: fortalecer o desenvolvimento regional e local, por meio do apoio a 
projetos de promoção comercial com foco no mercado interno, e de capacitação de 
gerentes de negócios, de grupos associativos de microempresas e empresas de 
pequeno e médio porte, de forma a aumentar a competitividade dos produtos e a 
inserção comercial dessas empresas, disseminando e apoiando o uso de instrumentos 
de inteligência comercial. Esta ação prevê a execução de atividades envolvendo 
capacitação de gerentes de negócio; e promoção comercial e marketing de MPEs. 

 
o Execução Física e Financeira: 

 
 

Ação: Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação:  6670 
Produto: Consórcio de empresas apoiado Unid. Medida: Unidade 
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
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Físico 1 3 300 
Financeiro 140.000,00 130.000,00 93   

 
o Principais resultados: em 2006, no âmbito da ação Promoção Comercial, estão 

sendo executados, utilizando os recursos disponíveis no ano de 2005, a título de 
restos a pagar, dois convênios: o convênio assinado com a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP) para implementar o Projeto de Apoio Conjunto ao 
Incremento da Competitividade das MPMEs do Estado de São Paulo, organizadas em 
APL no mercado nacional, no período de dezembro/2005 a julho/2007, e o convênio 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI/DN) para execução de Programa 
de Desenvolvimento de Novos Mercados para setores produtivos específicos, no 
período de outubro/2005 a setembro/2007. No que tange aos recursos da LOA 2006, 
foi assinado Convênio com a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Assuntos 
do Mercosul do Estado do Paraná (SEIM-PR) para a realização de 03 Rodadas de 
Negócios, uma em cada um dos APLs: APLs de Madeira e Móveis de Arapongas/PR; 
APL de Confecções de Cianorte-Maringá/PR; e APL de Madeiras e Esquadrias de 
União da Vitória/PR.  

 
Análise dos Resultados Alcançados 
 
Execução Financeira 
 

À exceção da ação Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias  Empresas, 
todas as demais ações do Programa 0419 apresentaram execução financeira acima de 90%. 
Em grande parte dos casos, a execução financeira de 100% é inviabilizada, pois exigiria que os 
custos dos projetos coincidissem com a alocação orçamentária prevista no PPA, que não atende 
às flexibilidades inerentes à diversidade de ações e regiões beneficiadas pelos recursos. 
Quanto à Ação Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas, cujos recursos 
foram provenientes, em sua totalidade, de emendas parlamentares, a execução financeira foi de 
77%, cabe esclarecer que: 
 

• a bancada do Rio de Janeiro havia previsto R$ 8.200.000 (SIGPLAN: R$ 1.200.000,00) 
para esta ação, mas não apresentou nenhum projeto para análise em tempo hábil; 

• a emenda do Deputado Francisco Dorneles para o Município de Miguel Pereira do Estado 
do Rio de Janeiro, no valor de  R$ 50.000, além da emenda do Deputado Orlando Desconsi 
para o município de Tucunduva no Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 50.000,00 
(SIGPLAN: R$ 60.000,00) não apresentaram documentação para efetivação do convênio; e 

• as emendas do Deputado Marcio Reinaldo, no valor total de R$ 1.010.000,00, foram 
destacadas para o Ministério de Minas e Energia. 

 
 
Execução Física 
 

As ações Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas e Fomento à 
Implantação de Central de Negócios não apresentaram, no SIGPLAN, execução física no 
exercício 2006, em razão dos dados não terem sido inseridos a tempo no sistema. Apesar disso, a 
execução física dessas ações foram: 

 
o Ação 2374: Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas: 20 (25% da 

meta física estabelecida de 80); 
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o Ação 2B09: Fomento à Implantação de Central de Negócios: 1 (3% da meta física 
estabelecida de 31). 

 
É importante registrar que o Gerente e Gerente Executivo do Programa 

desconhecem as metas físicas referentes às ações Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e 
Médias Empresas e Fomento à Implantação de Central de Negócios constantes do SIGPLAN. 
Solicitam revisão no PPA 2007. 

 
Nas demais ações a execução física variou de 229% a 900%, como detalhado 

abaixo: 
o Ação 2710: Capacitação para Crédito e Microcrédito: 75%; 
o Ação 6659: Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de 

Pequeno e Médio Porte: 229%; 
o Ação 2B14: Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais: 900%; e 
o Ação 6670: Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio 

Porte: 300%. 
 

Esses resultados se devem a um esforço de construção de parcerias enraizadas 
localmente e aptas a construir projetos com uma relação custo/benefício mais positiva e a 
alocarem maior volume de recursos econômicos e/ou financeiros como contrapartida. 
 
 
 Análise do Resultado Obtido, com base no Indicador 
 

No que tange aos indicadores definidos para o Programa 0419, em face da 
dificuldade de acesso aos dados definidos para a medição dos indicadores, os mesmos não estão 
sendo aferidos. De forma que, até o momento, o DEPME desconhece os resultados que vêm 
sendo alcançados no que se refere aos indicadores de efetividade elencados para o programa em 
análise. 

Destaque-se que estamos em discussão com a SPI/MP para troca e formulação de 
novos indicadores. Os atualmente utilizados não se apresentam como adequados por duas razões: 
o sigilo fiscal das empresas e o teto fixado para classificação das micro e pequenas empresas 
tanto em termos de receitas como de número de empregados. O aumento de faturamento ou no 
número de empregados ensejaria uma nova classificação das empresas, que sairiam da base de 
cálculo do faturamento médio ou taxa de emprego das MPEs. 

Postula-se, mais uma vez, a mudança dos indicadores arrolados para o programa 
ou a possibilidade de utilização de outra fonte de dados, possivelmente por amostragem. Outra 
alternativa, seria a negociação com a SRF para cálculo dos indicadores arrolados para o 
programa.  

Disfunções Detectadas 
 
Disfunção Estrutural ou Situacional que Prejudicou o Alcance dos Objetivos 
 

A principal disfunção relacionada ao alcance dos objetivos e metas físicas do 
Programa, especialmente no que se refere aos indicadores de efetividade e às metas definidas 
para o apoio aos Arranjos Produtivos Locais no âmbito do SIGOV, é a necessidade de expansão 
dos limites financeiros/orçamentários alocados para as ações do Programa.  
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Ao longo do ano destacou-se que a gestão/operacionalização das ações ficaria 
comprometida, caso o limite orçamentário não fosse expandido. Especificamente na ação 
Extensão Industrial Exportadora, no mês de dezembro, foram devolvidos seis convênios, 
devidamente instruídos, por carência de recursos: FFM (Blumenau e região – SC)  - APL de 
confecções;  IEL/CE (Região do Baixo Jaguaribe – CE) – APL de confecções; IEL/MG (Nova 
Serrana e Região – MG) – APL de Couro e Calçados e Fogos de Artifícios; FAESA (Vitória e 
região – ES) – APL de Confecções; IEL/BA (Salvador, Feira de Santana e região – BA) – APL 
de TI, Confecções e Transformação Plástica; FIPT (Franca e região – SP) – APL de Couro e 
Calçados. 

Ademais, as ações Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas e 
Fomento à Implantação de Central de Negócios não apresentaram previsão orçamentária, 
dependendo de emendas parlamentares para a sua execução. Nesse sentido, os resultados das 
ações são prejudicados pela falta de previsibilidade. 

De maneira similar, o Fórum Permanente das Microempresas Empresas de 
Pequeno Porte, referido no inciso II do Art. 2º, da Lei Geral das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, sancionada em 14 de dezembro de 2006, que tem por finalidade orientar e 
assessorar a formulação e coordenação da política nacional de desenvolvimento das microempresas e 
empresas de pequeno porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação, permanece sendo 
uma ação não orçamentária.  

O Fórum vem cumprindo seu papel de fortalecer e ampliar o diálogo, entre 
Governo e setor privado, com o foco em medidas que incrementem a participação destas 
empresas no desenvolvimento econômico e social do País, contudo, visando ao fortalecimento e 
à viabilidade na execução das ações previstas e na estruturação técnico/operacional, é necessário 
o aporte orçamentário na ação 9967 – Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte. 

Frente a essa disfunção central no que tange ao Programa 0419, cabe destacar que 
no Brasil, as MPEs representam cerca de 99,3% do total de empresas existentes, respondem por 
47,9% dos empregos e por 21,4% do total dos salários pagos (Censo IBGE 2000). Além da 
questão econômica refletida nos percentuais acima, deve-se ter presente que políticas públicas de 
fomento às MPEs envolvem questões mais amplas, como as relacionadas à inclusão social e à 
redução das desigualdades regionais. No tocante ao aspecto social, por exemplo, as empresas de 
menor porte tendem a se utilizar, em comparação com empresas de maior porte, de mais mão-de-
obra por unidade de valor produzida, sendo importantes geradoras de emprego e indutoras de 
distribuição mais eqüitativa de renda.  

Por fim, ressalte-se a insuficiência de recursos humanos para acompanhamento 
das ações em curso e, especialmente, para fazer frente aos grandes desafios que o 
desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas do País representa em termos de 
políticas públicas. 
 
Medidas Implementadas e/ou a Implementar para sanar as Disfunções 
 

Foi enviada, em 12 de abril de 2006, Nota Técnica DEPME/SDP/MDIC à 
SPOA/MDIC solicitando créditos adicionais ao orçamento do ano de 2006. Para 
encaminhamento da solicitação, a SPOA-MDIC enviou ao Departamento de Programas 
Econômicos da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão Ofício nº 133 SPOA/SE-MDIC com Solicitação de Crédito Suplementar, de forma a 
fazer frente às metas físicas do Departamento. Posteriormente, em 15 de maio e 30 de junho, 
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novas Notas Técnicas, informando sobre os convênios previstos pelo DEPME/SDP e solicitando 
créditos adicionais ao orçamento do ano de 2006, foram encaminhadas à SPOA/MDIC. Na 
seqüência, este Departamento encaminhou, via memorando, em 24 de agosto de 2006, ao 
Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento da Produção, Minuta de Aviso Ministerial 
solicitando Créditos Adicionais. A importância dos referidos créditos adicionais foi ratificada em 
novo memorando datado de 29 de agosto de 2006. 

Quanto à necessidade de aporte financeiro para a ação 9967 – Fórum Permanente 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foram apresentadas justificativas para tal no 
Planejamento Estratégico do Departamento e estão sendo realizadas gestões nesse sentido junto à 
Coordenação de Planejamento do MDIC. No orçamento 2007 as ações previstas no Fórum 
Permanente estão alocadas no GAP - Gestão e Administração do Programa.  

 
Responsável pela Implementação das Medidas 
 

Gerente do Programa 0419: Antonio Sérgio Martins Mello, Secretário do 
Desenvolvimento da Produção. 

Gerente-Executiva do Programa 0419: Cândida Maria Cervieri, Diretora do 
Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas. 
 

PROGRAMA 0812–COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS 

 Descrição  

Objetivo Geral: Elevar a competitividade industrial das principais cadeias 
produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos 
vinculados ao aumento da competitividade, e à substituição de importações 

Objetivo Específico: promover a competitividade das cadeias produtivas do País, 
com especial ênfase às cadeias relacionadas aos setores considerados prioritários pela PITCE: 
fármacos, software, bens de capital e semicondutores; e os setores portadores de futuro, 
biotecnologia, nanotecnologia, biomassa e metais especiais, objetivando melhor aproveitamento 
das potencialidades produtivas e setoriais; geração de emprego e renda; redução das 
desigualdades sociais e regionais e fortalecimento dos pólos produtivos regionais. 

Beneficiários: Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivasIndicadores : Taxa de 
Variação Líquida das Exportações do Setor Industrial 
 
Metas Físicas e Financeiras previstas na LOA 2006  
 
  

O Programa teve o orçamento previsto na LOA 2006 de   R$ 15.764.338,00, dos 
quais somente R$ 1.399.338,00 correspondem às Ações sob a responsabilidade da SDP. Foram 
executados R$ 909.917,00, perfazendo 65%. 

 
Ações, de responsabilidade da SDP, que compõem o Programa 0812 

 
Execução financeira: 
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Ação Orçamentária Previsto Executado % 

2272 - Gestão e Administração do Programa 221.170 211.283 95,53 

2505 - Inserção do Design em Setores 
Produtivos 

800.000 437.917 54,74 

2694 - Avaliação de Pleitos de Redução de 
Alíquota dos Ex-Tarifários 

0 0 - 

2768 - Fortalecimento das Cadeias 
Produtivas 

378.168 260.717 68,94 

Execução física: 
 

Ação Orçamentária Previsto Executado % 

2272 - Gestão e Administração do Programa - - - 

2505 - Inserção do Design em Setores 
Produtivos 

1 2 200 

2694 - Avaliação de Pleitos de Redução de 
Alíquota dos Ex-Tarifários 

- - - 

2768 - Fortalecimento das Cadeias 
Produtivas 

2 9 450 

 
Descrição do Indicador 
 

O indicador Taxa de Variação Líquida das Exportações do Setor Industrial , é 
calculado de forma individualizada para as cadeias produtivas de Siderurgia, Complexo 
Eletrônico, Automotivo, Aeroespacial, Bens de Capital, Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos, Agroquímica, Plásticos, Indústria Farmacêutica, Madeira e Móveis, Gemas e Jóias, 
Têxtil e Confecções, Couro e Calçados e Construção Civil. Esse cálculo individualizado se deve 
às especificidades de cada cadeia produtiva.  

O que se pretende medir 

O que se pretende medir é a competitividade de cada cadeia produtiva, com base 
no comportamento de sua exportação, buscando extrair o impacto da taxa de variação cambial. É 
um indicador de efetividade, pois reflete o impacto das ações do Programa no desempenho das 
exportações, no âmbito de cada cadeia produtiva. 

Fórmula de Cálculo:  

- A/B, onde A = taxa de variação média do valor em dólar das exportações da 
cadeia produtiva da cadeia considerada e B = módulo da taxa de variação média do câmbio do 
real com o dólar americano. 

- Cálculo de A: X = total anual de exportações da cadeia produtiva considerada no 
ano atual; E = total anual de exportações em dólares da cadeia produtiva considerada, no ano 
imediatamente anterior; A = (X – E)/E. 

- Cálculo de B: T = Ptax (BACEN) média do ano atual; C = Ptax (BACEN) média 
do ano imediatamente anterior; B = (T-C). 
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- Se B < 0, fazer B = -1 * B (em outras palavras, B será sempre positivo). 
 
Responsável pelo cálculo/medição: SDP, com base nas fontes SECEX e Banco Central 
 
 
Análise Crítica dos Resultados Alcançados 
 
Análise dos Resultados do Programa 

Existe grande preocupação com a atual taxa de câmbio, por esta representar uma 
ameaça à competitividade do produto nacional no exterior, bem como para tornar atrativa a 
importação de produtos e serviços estrangeiros. 

Outro fator que tem trazido preocupações, refere-se à concorrência dos produtos 
chineses, em particular para as cadeias de Couro e Calçados, de Têxteis e Confecções, em um 
primeiro plano;. e Siderurgia, Complexo Eletrônico, Automotivo e Bens de Capital, em um 
segundo plano. 

Em contrapartida, a redução da taxa de juros conduzida ao longo de 2006, pelo 
Banco Central, favorece um aumento do investimento na produção, o que deverá ser traduzido 
nos resultados desse ano. 

Da análise do comportamento dos indicadores nas quinze cadeias produtivas, 
pode-se concluir que:  

- seis já atingiram a meta anteriormente prevista para 2007: Plásticos, Complexo 
Eletrônico, Farmacêutica, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, e Gemas e 
Jóias; 

- duas conseguirão facilmente atingir a meta, caso mantenham o desempenho 
observado nos últimos anos: Couro e Calçados e Construção Civil; 

- três possivelmente atingirão a meta, caso mantenham o desempenho observado 
nos últimos anos: Automotiva, Bens de Capital e Agropecuária; e  

- quatro dificilmente atingirão a meta prevista para 2007: Têxtil e Confecções, 
Madeira e Móveis, Aeroespacial e Siderurgia. 

 
Análise dos resultados obtidos nas Ações sob a responsabilidade da SDP 
 
 Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa 

 
 

A Ação tem por finalidade constituir um centro de custos administrativos do 
programa, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do 
próprio programa. 
 

Resultados físicos e financeiros Previsto Executado % 

Meta física - - - 
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Resultado financeiro 221.170 211.283 95,53 

 
A quase totalidade da execução dos recursos da Ação se voltou para o custeio de 

diárias e passagens focadas em atividades de articulação das diversas cadeias produtivas. 
 
Ação 2505 - Inserção do Design em Setores Produtivos 

 
 

A Ação tem por finalidade promover a utilização do design como ferramenta 
estratégica para o aumento da competitividade, objetivando o reconhecimento nacional e 
internacional do design brasileiro. 

 
 

Resultados físicos e financeiros Previsto Executado % 

Meta física: Iniciativa de design 
implementada 

1 2 200 

Resultado financeiro 800.000 437.917 54,74 
 
 

A previsão inicial era de custear estudos de prospecção de produtos para a II 
Bienal Brasileira do Design e Inovação, a ser realizada em 2008, o que consumiria grande parte 
dos recursos alocados à Ação. 

Entretanto, o planejamento foi redirecionado para a realização de duas iniciativas 
de design:  

1) pesquisas setoriais sobre o impacto econômico do design em 10 setores 
produtivos e sua divulgação; 

2) desenvolvimento do design aplicado ao artesanato no Centro de Cultura e 
Tecnologia para o Artesanato - CCTA, respeitando as raízes culturais locais (Projeto Ñandeva - 
Itaipú Binacional). 

Ação 2694 - Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários 
 
A Ação tem por finalidade estimular os investimentos em bens de capital 

destinados à ampliação e reestruturação do parque industrial brasileiro bem como à melhoria da 
infra-estrutura de serviços do País, pelos seus inegáveis efeitos no que se refere ao aumento das 
exportações, à substituição competitiva das importações, à geração de empregos, ao aumento da 
oferta interna de bens e ao incremento das receitas tributárias; permitir a redução do custo de 
aquisição de máquinas e equipamentos, sem produção nacional, por meio da redução de 14% 
(média) para 2%, da alíquota de importação incidente sobre os mesmos. 
 

Resultados físicos e financeiros Previsto Executado % 

Meta física: Pleito avaliado - - - 

Resultado financeiro - - - 
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Em função de uma grande limitação de recursos alocados para 2006, a SDP optou 
por não prever recursos para essa Ação. Em geral, os recursos desta Ação são utilizados para o 
custeio de laudos técnicos relacionados a pleitos de alto grau de complexidade e especialização. 

A SDP vem acumulando grande experiência nessa avaliação, o que tem 
proporcionado, em anos sucessivos, o atingimento das metas estabelecidas, sem a utilização da 
totalidade dos recursos alocados. 

Dessa forma, a SDP, mesmo sem ter destinado recursos à Ação, realizou a 
avaliação de 1.560 pedidos de Ex-Tarifários, com 1.350 reduções tarifárias concedidas, o que 
resultou em um investimento em bens importados de US$ 2,28 bilhões, e investimentos 
vinculados de US$ 10,76 bilhões em reestruturação e modernização de diversos segmentos 
industriais, com importantes reflexos na geração de emprego e nas exportações 

 
Ação 2768 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas 
 

A Ação tem por finalidade atuar sobre a capacidade competitiva do setor 
produtivo brasileiro em busca da solução de problemas de cada cadeia produtiva, configurando 
uma política para o desenvolvimento da produção, baseada nos objetivos de geração de emprego, 
ocupação e renda, desenvolvimento produtivo regional e capacitação tecnológica, alavancando a 
qualidade, a produtividade, a inovação, o aumento das exportações, e a competição com as 
importações e com os serviços internacionais. 
 

Resultados físicos e financeiros Previsto Executado % 

Meta física: Plano elaborado 2 9 450 

Resultado financeiro 378.168 260.717 68,94 

 
Foram elaborados 09 Planos de Ação, consubstanciados nas Reuniões Plenárias 

dos Fóruns, conforme abaixo descrito: 
 
- março: cadeias produtivas da Construção Civil e Siderurgia; 
- maio: cadeias produtivas de Couro e Calçados e da indústria de Transformados 

Plásticos; 
- junho: Franquia; 
- julho: Biotecnologia; 
- setembro: Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e da indústria Farmacêutica; 
outubro: Bens de Capital. 
 

Foi, ainda, elaborado um estudo diagnóstico em um APL da indústria Moveleira, 
que servirá de referência para a atuação nos demais APL desse setor. 
 
Medidas Adotadas para sanear disfunções detectadas 
 

- Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou o alcance dos objetivos 

O indicador Taxa de Variação Líquida das Exportações do Setor Industrial foi 
concebido em um ambiente de grande flutuação cambial. Nem sempre o aumento do valor das 
exportações se traduzia em equivalente aumento no volume das exportações, daí a preocupação 
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em extrair o impacto da variação cambial da avaliação. Com a estabilidade do câmbio ficará 
mais fácil desenhar uma curva de tendência para cada cadeia produtiva. 

O atual número de indicadores (15) é excessivo. Os indicadores embora busquem 
retirar da avaliação a influência da variação cambial, são de difícil interpretação e não fornecem 
o suporte para a tomada de decisão. 

Os resultados do programa são alcançados por meio de articulações e aplicações 
de instrumentos de política industrial já existentes, tendo o espaço dos Fóruns de 
Competitividade como seu principal ambiente de articulação. A Ação Orçamentária que apóia a 
atuação dos Fóruns – Fortalecimento das Cadeias Produtivas, tem como produto “Planos 
estabelecidos” para as cadeias produtivas. Ocorre que nem sempre a elaboração desses Planos se 
utiliza de recursos orçamentários, o que nos leva a um ótimo desempenho no que diz respeito às 
metas físicas, sem sua correspondência no que se refere ao desempenho financeiro. 

Devido ao grande número de fóruns coordenados pela SDP, é insuficiente a 
quantidade de recursos humanos na equipe gerencial do Programa e igualmente nas equipes 
executoras. 

A dificuldade das equipes executoras do Programa na elaboração de convênios e 
contratos é um entrave ao processo de implementação do Programa.  

Outro problema relacionado a convênios é a inadimplência dos entes, 
principalmente na esfera municipal, sendo esta a principal causa de impedimentos para a 
realização de convênios. 

 
-  Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso 

Em reunião com a SPI/SOF, foi discutida a utilização de apenas um indicador 
para avaliar o desempenho da indústria como um todo, nos mesmos moldes que tem sido feito 
para cada cadeia, individualmente. Esse indicador refletirá o resultado da indústria, como um 
todo, sem, contudo, permitir a avaliação do comportamento de cada cadeia, o que se faz 
necessário para direcionar tomadas de decisão relativas a resultados insatisfatórios.  

A sugestão oferecida foi a de utilizar esse mesmo indicador, individualmente para 
cada cadeia produtiva, no âmbito do gerenciamento do programa, bem como valer-se de outros 
indicadores: taxa de crescimento da produtividade, variação do número de empregos (mercado 
formal) na indústria, variação percentual do índice de preço e de quantum das exportações. 

Em reunião com a SPI/SOF, foi recomendada a capacitação das equipes gestora e 
executoras do programa sobre licitações e celebração de contratos e convênios, com a qual 
concordamos inteiramente. 

-   Responsáveis pela implementação das medidas 
 

- SPI/SOF e SDP 
 
 
PROGRAMA 1016: ARTESANATO BRASILEIRO 
 
Descrição 
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Objetivo geral: o PAB – Programa do Artesanato Brasileiro coordena e desenvolve atividades 
para a valorização do artesão brasileiro, com vistas a elevar o seu nível cultural, profissional, 
social e econômico, atuando nas 27 unidades da federação em parceria com as Coordenações 
Estaduais de Artesanato e com outros órgãos e entidades governamentais e não-governamentais. 

 
Objetivos específicos: o Programa contribui para o alcance de um dos mega-objetivos do 
Governo de promover o crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, redutor da 
desigualdade e ambientalmente sustentável, por meio das ações de: a) Feiras e eventos para 
comercialização da produção artesanal; b) Capacitação de artesãos e multiplicadores e c) 
Estruturação de Núcleos Produtivos de Artesanato. Estas ações têm como objetivo fortalecer o 
setor artesanal, incentivando a sua organização, a produção artesanal, o associativismo dos 
artesãos e a comercialização dos produtos artesanais no mercado interno e externo, tendo como 
beneficiários os núcleos de produção, as organizações formalmente constituídas e o artesão 
individual. 

 
Beneficiários: Artesãos. 
Indicadores3 

• Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes 
o Unidade de medida: 100, em 31/12/2003; 
o Periodicidade: Não foram apurados os índices referentes a 2004, 2005 e 2006; 
o Índice previsto ao final do PPA: 121, em 31/12/2007; 
o Base geográfica: nacional; 
o Fórmula de cálculo: relação percentual entre a renda dos artesãos cadastrados na 

coordenação estadual do Programa no ano e a renda destes artesãos no ano anterior; 
o Fonte dos dados:  

 
Obs.: Em reunião com a SOF, SPOA/MDIC, em maio de 2006, foi acordado que o Sistema de 
Informações possibilitaria a adoção de novos indicadores. Portanto, os indicadores deverão ser 
revistos e definidos em 2008. 
 
Metas Físicas e Financeiras previstas na LOA 20064 
 
Programa 
 

• Execução Física dos Localizadores de Gasto de Ações Orçamentárias que têm 
Produto: 
o Percentual de registro de execução física: 3,2%.  
 

• Execução Financeira: 
 

 LOA + Créditos Empenhado Liquidado %  
Ações Orçamentárias 236.734,00 2 2.188,00 0 202.188,00 85,4   

 
Ações de Responsabilidade da SDP 
 
                                                 
3 Os indicadores elencados para o Programa, são indicadores de efetividade. A efetividade ocorre quando os bens e 
serviços resultantes de determinada ação produzem resultados na sociedade, repercutindo sobre a realidade de forma 
positiva. A efetividade diz respeito às conseqüências dos resultados produzidos sobre a realidade ou âmbito no qual 
uma ação é realizada. 
4 Fonte: SIGPLAN 22Fev07. 
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Ação 2272: Gestão e Administração do Programa 
 

o Finalidade: A ação consiste no subsídio às demais macroações do Programa, 
possibilitando diálogos entre o PAB e as Coordenações Estaduais de Artesanato, discussões 
sobre políticas públicas, promoção e divulgação dos trabalhos realizados, maior visibilidade do 
Programa, estímulo à troca de experiências e abertura para novas parcerias e novas realizações. 

o Execução Física e Financeira: 
   

Ação: Gestão e Administração do Programa 
Tipo 
Ação: Atividade Código da Ação:  2272 

Produto:  Unid. Medida:  
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 0 0 - 
Financeiro 156.288,00 145.608,00 93,17  

o Principais Resultados: Em 2006, em parceria com a SECEX, o PAB participou de 
04 (quatro) Encontros de Comércio Exterior, em oficinas de artesanato para exportação em 
Niterói/RJ, Porto Velho/RO, Cambé/PR e Maceió/AL ampliando, assim, a divulgação das ações 
do programa diretamente aos artesãos e representantes do setor artesanal. Realizou, também, 
visitas técnicas de acompanhamento e fiscalização a núcleos produtivos de artesanato nos 
estados de Mato Grosso, Ceará e Tocantins. 

O PAB atuou na gestão interna do Programa em 02 reuniões dos Grupos 
Temáticos do Fórum do Artesanato Brasileiro, que trataram dos temas de Regulamentação da 
Profissão do Artesão; Organização do seminário “Conceituação do Artesanato e sua 
Formalização no Mercado Brasileiro”; Desenvolvimento de um Sistema de Informações para o 
Artesanato; Definição de Critérios para a Carteira Nacional do Artesão; Plano de Trabalho com 
metas de curto, médio e longo prazos; e Inserção no Mercado Internacional; Na condução do 
Seminário  “Conceituação do Artesanato e sua Formalização no Mercado Brasileiro”, cujos 
resultados foram as definições dos conceitos de processo artesanal, artesanato, artesão, núcleos 
produtivos, tipologia e demais conceitos intrínsecos a este conceito e, por fim, em 02 reuniões de 
trabalho com os coordenadores estaduais que trataram, entre outros assuntos, do sistema de 
informações do artesanato que está sendo desenvolvido pela Coordenação Geral de 
Modernização e Informática do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.   
 
 
Ação 2704 – Capacitação de Artesãos e Multiplicadores 
 

o Finalidade: consiste no apoio a cursos de capacitação com abordagem dos temas: 
manejo da matéria-prima (natural ou reciclada), produção, divulgação e 
comercialização, nos diversos estados brasileiros e em parceria com as Coordenações 
Estaduais de Artesanato. Esta ação visa subsidiar a melhora da produção artesanal, o 
desenvolvimento da capacidade empreendedora dos agentes envolvidos no processo e 
o  fortalecimento do setor para atuação em mercados competitivos. 

o Execução Física e Financeira: 
 

Ação: Capacitação de Artesãos e Multiplicadores 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação: 2704 
Produto: Empresa Atendida Unid. Medida: Unidade 
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  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 60 260 433 
Financeiro 33.342,00 13.836,00 41,5   

 
o Principais Resultados: em  2006, o PAB não atuou nesta ação, tendo em vista que os 

projetos  recebidos até 30/04/2006 não puderam ser viabilizados em função do atraso 
na aprovação do Orçamento da União. Além disso, os demais projetos foram 
prejudicados, uma vez que a maioria das propostas advém de Estados e Municípios e 
ficaram inviabilizados em virtude do período eleitoral. Também, o recurso financeiro 
disponibilizado não foi suficiente para atender algumas das demandas existentes em 
um curto período de tempo (novembro e dezembro). Apesar disso, consta que houve 
execução financeira de 41,5% e, diante disso, cabe ressaltar que o desembolso 
financeiro-orçamentário foge ao controle do gerente-coordenador desta ação, uma 
vez que tal controle é exercido pela unidade setorial responsável pelo orçamento 
do Ministério. Ainda no escopo dessa ação, por ocasião da Feira Nacional de 
Negócios do Artesanato, em Recife/PE, o PAB realizou, sem contar com recurso 
financeiro, um curso de capacitação para 260 artesãos, abrangendo os seguintes 
temas: O Programa do Artesanato Brasileiro; o Fórum do Artesanato Brasileiro; 
Exportação Fácil dos Correios; Roteiro de Exportação; Linhas de Financiamento do 
Banco do Brasil; e Regimes Aduaneiros.  

 
Obs: a ação 2704 – Capacitação de Artesãos e Multiplicadores não apresentou, no SIGPLAN, 
execução física no exercício 2006, em razão dos dados não terem sido inseridos a tempo no 
sistema. Apesar disso, a execução física dessa ação foi de 260 artesãos capacitados (433% da 
meta física estabelecida de 60). 
 
 
Ação 2706 – Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal 
 

o Finalidade: consiste no apoio à divulgação e comercialização dos produtos artesanais 
em feiras regionais e nacionais, com possibilidade de ampliação para eventos 
internacionais. A execução se dá de forma descentralizada, por meio das 
Coordenações Estaduais de Artesanato. 

 
o Execução Física e Financeira: 

 
Ação: Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação: 2706  
Produto: Projeto Apoiado Unid. Medida: Unidade 
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 2 2 100 
Financeiro 202.168,00 188.352,00 93,17   

 
 

o Principais Resultados: em 2006, o PAB apoiou a divulgação e comercialização de 
produtos artesanais em 02 feiras de âmbito nacional, alcançando a meta física de 
100%. 02 feiras de âmbito nacional foram programadas e não executadas em virtude 
da  falta da aprovação do Orçamento da União em tempo hábil  e à falta de recursos 
financeiros. 01 Feira de âmbito regional foi empenhada, sendo que sua realização se 
deu em janeiro de 2007. O PAB participou, também, porém sem apoio financeiro, da 
Conferência da OCDE no Brasil, em exposição de artesanato que resultou na 
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divulgação e comercialização dos produtos artesanais junto a representantes dos 89 
países participantes do evento; do Fórum Mundial do Turismo, em São Paulo, em 
parceria com o Ministério do Turismo; e da IV Mostra de Artesanato do DF, em 
parceria com a Coordenação do Programa no Distrito Federal. Vale ressaltar que esta 
ação é um dos principais eixos do Programa, tendo em vista seu amplo alcance em 
termos de divulgação e de geração de renda para o artesão.  

 
 
Ação 6514 – Estruturação de Núcleos Produtivos de Artesanato 
 

o Finalidade: a ação consiste no apoio à instalação física consubstanciada na 
construção de centros de artesanato; aquisição de equipamentos; implementação de 
diagnóstico dos núcleos de produção nas áreas de organização, gestão e produção, de 
modo a fortalecer e organizar o setor artesanal brasileiro, com recursos provenientes 
de emendas parlamentares. 

 
o Execução Física e Financeira: 

 
 

Ação: Estruturação de Núcleos Produtivos do Segmento Artesanal 
Tipo Ação: Atividade Código da Ação: 6514 
Produto: Profissional Capacitado Unid. Medida: Unidade 
  Previsto Atual Liquidado/Realizado % de Execução 
Físico 0 0 - 
Financeiro 1.224,00 0 0   

 
o Principais Resultados: no ano de 2006, houve 28 solicitações para construção de 

Centros de Artesanato, porém não foi possível atendê-los devido à falta de 
disponibilidade orçamentária.  

 
 
OUTRAS AÇÕES: 
 

Em parceria com a SECEX, o PAB participou de 04 (quatro) Encontros de 
Comércio Exterior, em oficinas de artesanato para exportação em Niterói/RJ, Porto Velho/RO, 
Cambé/PR e Maceió/AL ampliando, assim, a divulgação das ações do programa diretamente aos 
artesãos e representantes do setor artesanal. Realizou, também, visitas técnicas de 
acompanhamento e fiscalização a núcleos produtivos de artesanato nos estados de Mato Grosso, 
Ceará e Tocantins. 

O PAB atuou na gestão interna do Programa em 02 reuniões dos Grupos 
Temáticos do Fórum do Artesanato Brasileiro, que trataram dos temas de Regulamentação da 
Profissão do Artesão; Organização do seminário “Conceituação do Artesanato e sua 
Formalização no Mercado Brasileiro”; Desenvolvimento de um Sistema de Informações para o 
Artesanato; Definição de Critérios para a Carteira Nacional do Artesão; Plano de Trabalho com 
metas de curto, médio e longo prazos; e Inserção no Mercado Internacional; Na condução do 
Seminário  “Conceituação do Artesanato e sua Formalização no Mercado Brasileiro”, cujos 
resultados foram as definições dos conceitos de processo artesanal, artesanato, artesão, núcleos 
produtivos, tipologia e demais conceitos intrínsecos a este conceito e, por fim, em 02 reuniões de 
trabalho com os coordenadores estaduais que trataram, entre outros assuntos, do sistema de 
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informações do artesanato que está sendo desenvolvido pela Coordenação Geral de 
Modernização e Informática do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.   

 
Atividades dos Estados em  2006 

 
Maranhão 
 

o Participação na Conferência da OCDE, em Brasília – DF, de 27 a 30 de março de 2006; 
o Participação no II Salão do Turismo Roteiro do Brasil, em São Paulo - SP, de 02 a 06 

de junho de 2006; 
o Participação na reunião dos grupos temáticos do Fórum do Artesanato Brasileiro, em 

Brasília – DF, de 28 a 29 de agosto de 2006; 
o Participação na FEIART BRASIL – Feira de Artesanato Tradicional Brasileira, em 

Fortaleza – CE, de 11 a 15 de outubro de 2006; 
o Participação na 34ª ABAV – Agência Brasileira de Agentes de Viagem e FEIRA DAS 

AMÉRICAS – RIOCENTRO, no Rio de Janeiro – RJ, de 25 a 28 de outubro de 2006. 
 
 
 
 
Mato Grosso do Sul 

 
o Criação de um espaço permanente para divulgação e comercialização de produtos 

artesanais, no mezanino da Casa do Artesão, inaugurado em 19 de março de 2006, dia do 
Artesão; 

o Participação no 3º Festival da América do Sul, em Corumbá-MS, de 20 a 27 de maio de 
2006; 

o Participação no II Salão do Turismo, em São Paul – SP, de 02 a 06 de junho de 2006; 
o Exposição e comercialização do artesanato regional no Festival de Inverno de Bonito, 

de 23 a 26 de agosto de 2006; 
o Participação na reunião de coordenadores estaduais de artesanato, em Brasília – DF, de 

28 a 29 de agosto de 2006; 
o Participação na Feira Nacional do Artesanato – Mãos de Minas, em Belo Horizonte – 

MG, de 21 a 26 de novembro de 2006. 
 
 
Paraíba 
 

o Projeto de Produção Artesanal Associado ao Turismo (CTI/NE) – 24 cursos em quatro 
municípios (João Pessoa, Campina Grande, Cabaceiras e Sousa), abrangendo: Qualidade, 
Comercialização e Design de Produtos; 

o Projeto “Arranjo Produtivo Local do Artesanato Paraibano” – Convênio com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT – Secretaria de Estado do Turismo e do 
Desenvolvimento Econômico; 

o Participação em 42 palestras de sensibilização para Gestores e Artesãos; 
o Participação em 08 oficinas de Redesign de Produtos Artesanais, 24 oficinas de 

Repasse de Tecnologia Apropriada, 04 oficinas de Gestão, 10 Oficinas de Redes Associativas – 
Associativismo e Cooperativismo, 04 oficinas de Marketing e Vendas e 04 oficinas de Resgate e 
Repasse de Tecnologia. 
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Pernambuco 
 

o Apoio Logístico ao 2º Encontro Nacional de Artesãos, realizado pela FACARPE; 
o Cadastro de artesãos; 
o Cadastro de Associações; 
o Captação de parceiros e recursos para ações do Setor Artesanal; 
o Criação de Banco de Imagem; 
o Criação de base de dados sobre artesanato e artesãos do Estado; 
o Criação de um calendário de Feiras e Eventos ligados ao artesanato do Estado; 
o Elaboração de Projeto em parceria com o SEBRAE para capacitação de Artesãos do 

Estado; 
o Elaboração do Projeto “Ilha de Deus” para capacitação de artesãos; 
o Implantação do Centro de Informação para o Artesanato do Estado de Pernambuco; 
o Participação em Feiras e Eventos do segmento para promoção e divulgação do 

artesanato de Pernambuco; 
o Realização da FENNEART; 
o Realização de Workshop sobre cooperativismo e associativismo; 
o Visita à Associação de Mulheres de Caricé, distrito de Itambé;  
o Visita ao núcleo de produtores artesanais da UR 7 Várzea; 
o Visitas técnicas às regiões produtoras de artesanato no Estado. 

 
Rio de Janeiro 
 

o Participação no Fórum Mundial do Turismo; 
o Participação na I FEART BRASIL – Fortaleza – CE; 
o Participação na Conferência da OCDE, em Brasília – Df; 
o Participação no 106º Encomex, em Niterói – RJ; 
o Participação na BPW; 
o Participação no II Salão de Turismo, em São Paulo – SP; 
o Participação na ABAV, em São Paulo – SP; 
o Participação no Congresso de Turismo – Riocentro, Rio de Janeiro – RJ; 
o Participação no Congresso Ibero Americano de Artesanato e Turismo, no Forte de 

Copacabana, Rio de Janeiro – RJ; 
o Participação no Encontro de Negócios com o Compra Rio – Mundo Verde e Ação 

Comunitária; 
o Participação nos encontros “Caravana do Exportador”, “Fórum do Artesanato 

Brasileiro” e Lançamento do site Balcão de Negócios do Comércio Exterior do Banco do Brasil, 
no Hotel Glória, Rio de Janeiro – RJ; 

o Realização da 2ª Mostra Rio Artesanato e da Exposição Rio Mosaico – Forte de 
Copacabana – Rio de Janeiro – RJ; 

o Promoção da Convenção de Pintura Decorativa – Hotel Novo Mundo e Clube Monte 
Líbano; 

o Exposição de Artesanato na Câmara de Gestão das APL – Museu Histórico Nacional; 
o Assinatura de convênio com o Grupo Pão de Açúcar, para comercialização do Projeto 

“Caras do Brasil”; 
o Abertura de negócios com as lojas Tok Stok e Mundo Verde; 
o Participação no Fórum Nacional do Artesanato; 
o Reestruturação do sistema de banco de dados. 
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Sergipe 
 

o Participação na Feira de Sergipe, realizada pelo SEBRAE, no período de 09 a 18 de 
janeiro de 2006; 

o Feira ATENOR, realizada no Centro de Cultura e de Exposições de Maceió – AL, no 
período de 06 a 16 de janeiro de 2006; 

o 11ª Feira Internacional do Artesanato – FIART, realizada no Centro de Convenções de 
Natal – RN, e 20 a 29 de janeiro de 2006; 

o 2ª Edição do Salão do Turismo, em São Paulo – SP, de 02 a 07 e junho de 2006; 
o FENNEART – Feira Nacional de Artesanato, em Recife – PE, de 07 a 16 de julho de 

2006; 
o I FEART – Feira de Artesanato Tradicional Brasileiro – Fortaleza – CE, de 11 a 15 de 

outubro de 2006; 
o Feira das Américas – ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagem – Rio de 

Janeiro – RJ, de 24 a 29 de outubro de 2006; 
o Parceria com o SEBRAE para discussões sobre Projeto Fibras Naturais, que beneficiará 

os municípios de  Neópolis, Japoatã, Pacatuba e Pirambu; 
o Participação nas reuniões do Fórum do Artesanato Brasileiro. 

 
Pará 

 
o Participação na FIART – Natal – RN; 
o Participação no Fórum Estadual de Artesanato do Pará, de 20 a 21 de março de 2006; 
o Exposição e comercialização de artesanato na Praça Central do Shopping Center 

Iguatemi, de 13 a 19 de março de 2006; 
o Exposição e comercialização de artesanato na Associação de São José Liberto, de 14 a 

19 de março de 2006; 
o Oficinas de demonstração de trançados em fibras, palhas e tala no São José Liberto, de 

19 a 19 de março de 2006; 
o Desfile de Modas Regional “ARTEPAM FASHION”, de 17 a 21 de março de 2006; 
o Exposição e comercialização de artesanato na I Conferência dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência  - CISNE, de 31 de março a 01 de abril de 2006; 
o Participação na Conferência do OCDE, em Brasília – DF, de 27 a 30 de março de 2006; 
o Feira Temática do Dia das Mães, no Yamada Plaza, de 04 a 14 de maio de 2006; 
o Feira dos Estados, em Brasília – Df, de 25 a 28 de maio de 2006; 
o Participação no II Salão do Turismo/Vitrine Brasil, Em São Paulo – SP; 
o Exposição e Negociação de Artesanato na Agência Central dos Correios; 
o Realização de 3 reuniões técnicas com artesãos e parceiros visando a organização e 

comercialização da Produção Artesanal e Prêmio Design de Artesanato; 
o Participação em duas feiras de verão no Distrito de Mosqueiro, de 21 a 23 de julho de 

2006, e de 28 a 30 de julho de 2006, respectivamente; 
o Projeto Artesanato ao Alcance das Mãos – Realização de 2 feiras itinerantes na Praça 

Batista Campos, 05 e 06 de agosto de 2006; 
o Feira Temática do dia dos Pais, na Associação Atlética Banco do Brasil, 13 de agosto 

de 2006; 
o Feira Temática na Sede Campestre da Assembléia Paraense – Círio da Associação 

Paraense – 26 de setembro de 2006; 
o Exposição do Círio no Shopping Iguatemi em parceria com o SEBRAE, de 04 a 08 de 

outubro de 2006; 
o Feira do Círio no Centro Arquitetônico de Nazaré, em parceria com o SEBRAE, de 05 

a 21 de outubro de 2006; 
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o Feira do Miriti do município de Abaetetuba, Praça Waldemar  Henrique, Praça do 
Carmo, Yamada; 

o Participação na 1ª FEART BRASIL, em Fortaleza – CE, de 11 a 15 de outubro de 
2006; 

o Feira das Américas – ABAV, em outubro de 2006; 
o Participação na palestra Inovando no Artesanato a partir do Empreendedorismo 

Regional, na Feira do Empreendedor; 
o Exposição e comercialização de artesanato no evento do Campeonato Brasileiro 

Infanto-Juvenil de Judô – 28 e 29 de outubro de 2006; 
o Encontro de Coordenadores Estaduais de Artesanato, Brasília –DF; 
o Participação na Feira de Responsabilidade Social, de 09 a 12 de novembro de 2006; 
o Reunião de Trabalho dos Coordenadores Estaduais de Artesanato em Brasília – DF, 12 

e 13 de dezembro de 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise dos Resultados Alcançados 
 
Execução Financeira 
 

A Execução financeira referente às ações do Programa do Artesanato Brasileiro 
foi satisfatória no que diz respeito ao apoio a feiras e eventos para comercialização dos produtos 
artesanais, no qual se apresentou acima de 90%.  

Na ação de capacitação de artesãos e multiplicadores, embora conste o percentual 
de 41,5% de execução financeira, este não foi empregado efetivamente na realização desta ação, 
devido ao fato de que os projetos recebidos até 30/04/2006 não puderam ser viabilizados em 
função do atraso na aprovação do Orçamento da União e, além disso, os demais projetos foram 
prejudicados, uma vez que a maioria das propostas advém de Estados e Municípios e ficaram 
inviabilizados em virtude do período eleitoral. Quanto à execução financeira apresentada, 
ressalta-se que o desembolso financeiro-orçamentário foge ao controle do gerente-coordenador 
desta ação, uma vez que tal controle é exercido pela unidade setorial responsável pelo orçamento 
do Ministério. Mesmo assim, foi viabilizada a capacitação de 260 artesãos em Pernambuco, sem 
recursos orçamentários, através de parcerias com o Banco do Brasil, Governo do Estado de 
Pernambuco, ADDPE, Receita Federal e MDIC. 

A ação de Estruturação de Núcleos Produtivos de Artesanato atua com recursos 
provenientes de emendas parlamentares e não houve disponibilidade orçamentária para sua 
execução, portanto o resultado da ação independe do MDIC.  

 
Execução Física 
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As dificuldades técnicas na elaboração de projetos e no cumprimento de 
exigências documentais para o estabelecimento de convênios e contratos, bem como a falta de 
recursos financeiros e orçamentários é um dos entraves correntes enfrentados pelo Programa. 
Porém, no ano de 2006 destacaram-se outras dificuldades alheias aos processos internos, quais 
sejam o atraso na aprovação do Orçamento da União, o período eleitoral e o contingenciamento 
de recursos financeiros.  

No entanto, cabe ressaltar que a instalação do Fórum do Artesanato Brasileiro 
propiciou alguns avanços em termos estruturais do Programa, possibilitando a discussão e o 
debate de assuntos relevantes ao Setor Artesanal, conforme já descrito em outras ações, 
culminando com o desenvolvimento e a implementação do Sistema de Informações do 
Artesanato Brasileiro, a definição de conceitos fundamentais ao desenvolvimento do Setor,  o 
estudo e o encaminhamento de emendas ao Projeto de Lei que regulamenta a Profissão do 
Artesão e a definição de critérios  para a Carteira Nacional do Artesão.  

Tendo em vista a implantação do Sistema de Informações e o planejamento de 
ações que visam a realização de Seminários Nacionais nas 27 unidades da Federação, com vistas 
à aproximação entre os PABs e a capacitação de coordenadores e técnicos em assuntos como 
Elaboração de Projetos e Comércio Exterior, cresce a necessidade de reforço de pessoal na 
equipe de gerenciamento do Programa no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). 

A ação 2704 – Capacitação de Artesãos e Multiplicadores não apresentou 
execução física no exercício 2006, em razão dos dados não terem sido inseridos a tempo no 
SIGPLAN. Apesar disso, a execução física dessa ação foi de 260 artesãos capacitados (433% da 
meta física estabelecida de 60). 

Análise do Resultado Obtido, com base no Indicador 
 

Com relação ao único indicador do Programa, até o momento, não foi possível 
apurar os índices em 2004, 2005 e 2006. Entretanto, durante o ano de 2006 o tema do cadastro 
dos artesãos e a apuração de várias informações dele decorrentes foi discutido no âmbito do 
Fórum do Artesanato Brasileiro, o que culminou no desenvolvimento do Sistema de Informações 
do Artesanato Brasileiro, finalizado em janeiro de 2007 e com previsão de implementação da 
fase de testes em março/junho do corrente ano.  Provavelmente, tal índice poderá ser auferido 
quando o cadastramento nacional de artesãos estiver implementado e a classe estiver organizada. 
Conforme negociado em reunião com a SOF, SPOA/MDIC, em maio de 2006, foi acordado que 
o Sistema de Informações possibilitaria a adoção de novos indicadores. Portanto, os indicadores 
deverão ser revistos e definidos em 2008. 

 
Disfunções Detectadas 
 
Disfunção Estrutural ou Situacional que Prejudicou o Alcance dos Objetivos 
 

o Dificuldades técnicas na elaboração de projetos e no cumprimento de exigências 
documentais para o estabelecimento de convênios e contratos; 

o Contingenciamento de recursos financeiros;  
o Aprovação do Orçamento; e 
o Equipe de trabalho reduzida. 

 
Medidas Implementadas e/ou a Implementar para sanar as Disfunções 
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Foi enviada, em 12 de abril de 2006, Nota Técnica DEPME/SDP/MDIC à 

SPOA/MDIC solicitando créditos adicionais ao orçamento do ano de 2006. Para 
encaminhamento da solicitação, a SPOA-MDIC enviou ao Departamento de Programas 
Econômicos da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão Ofício nº 133 SPOA/SE-MDIC com Solicitação de Crédito Suplementar, de forma a 
fazer frente às metas físicas do Departamento. Posteriormente, em 15 de maio e 30 de junho, 
novas Notas Técnicas, informando sobre os convênios previstos pelo DEPME/SDP e solicitando 
créditos adicionais ao orçamento do ano de 2006, foram encaminhadas à SPOA/MDIC. Na 
seqüência, este Departamento encaminhou, via memorando, em 24 de agosto de 2006, ao 
Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento da Produção, Minuta de Aviso Ministerial 
solicitando Créditos Adicionais. A importância dos referidos créditos adicionais foi ratificada em 
novo memorando datado de 29 de agosto de 2006. 

Ademais, consta do Plano de Ações para o ano de 2007 a realização de 
Seminários Estaduais e Planos de Capacitação que visam sanar algumas deficiências técnicas 
existentes nas Coordenações Estaduais de Artesanato, e estuda-se a possibilidade de realização 
de parcerias para complementar o quadro técnico do PAB. 

 
Responsável pela Implementação das Medidas 
 

Gerente do Programa 1016: Antonio Sérgio Martins Mello, Secretário do 
Desenvolvimento da Produção. 

Gerente-Executiva do Programa 1016: Cândida Maria Cervieri, Diretora do 
Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SDP, INTEGRANTES DE PROGRAMAS DE 
OUTRAS SECRETARIAS 
 
Ação 2692 - Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática  
 
 (Programa 0411 - Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços) 

 
 

A Ação tem por finalidade verificar o cumprimento da contrapartida de 
atendimento ao Processo Produtivo Básico - PPB de empresas de informática beneficiárias de 
incentivos fiscais concedidos pelo Governo Federal, conforme estabelecido pela legislação 
específica. 
 

Resultados físicos e financeiros Previsto Executado % 

Meta física: Empresa fiscalizada 50 51 102 

Resultado financeiro 43.872 24.720 56,35 

 
A Ação tem por finalidade promover o reconhecimento no Mercado Internacional 

da qualidade, diversidade, confiabilidade, tecnologia e design dos produtos e serviços brasileiros, 
visando ao fortalecimento de uma imagem positiva do produto brasileiro e a ampliação de 
oportunidades de exportação de produtos com maior valor agregado. 
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Ação 6672 - Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional   
 (Programa 0355 – Promoção das Exportações) 
 

A Ação tem por finalidade promover o reconhecimento no Mercado Internacional 
da qualidade, diversidade, confiabilidade, tecnologia e design dos produtos e serviços brasileiros, 
visando ao fortalecimento de uma imagem positiva do produto brasileiro e a ampliação de 
oportunidades de exportação de produtos com maior valor agregado. 
 

Resultados físicos e financeiros Previsto Executado % 

Meta física: Campanha realizada 1 1 100 

Resultado financeiro 400.000 304.000 95,29 

 
O fortalecimento da imagem do produto nacional vem se dando pela participação 

brasileira na maior feira internacional do design. Essa participação se dá por meio do Projeto 
Design Excellence, que ocorre em duas fases: na primeira fase – nacional, ocorre a seleção dos 
produtos nacionais; a segunda fase refere-se à participação daqueles produtos selecionados na 
Feira Internacional. 

 

 

 

 

 
3.3 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR – SECEX – UNIDADE 
JURISDICIONADA  AGREGADA 
 
 

À Secretaria de Comércio Exterior, órgão específico singular, compete: 
 
 
- formular propostas de políticas e programas de comércio exterior e estabelecer 

normas necessárias à sua implementação; 
- propor medidas de políticas fiscal e cambial, de financiamento, de recuperação 

de créditos à exportação, de seguro, de transportes e fretes e de promoção comercial; 
- propor diretrizes que articulem o emprego do instrumento aduaneiro, com os 

objetivos gerais de política de comércio exterior, bem como propor alíquotas para o imposto de 
importação e suas alterações e regimes de origem preferenciais e não preferenciais; 

- participar das negociações de tratados internacionais relacionados com o 
comércio exterior, nos âmbitos multilateral, hemisférico, regional e bilateral; 

- implementar os mecanismos de defesa comercial;  
- regulamentar os procedimentos relativos às investigações de defesa comercial; 
- decidir sobre a abertura de investigações e revisões relativas à aplicação de 

medidas antidumping, compensatórias e de salvaguardas, previstas em acordos multilaterais, 
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regionais ou bilaterais, bem como sobre a prorrogação do prazo da investigação e o seu 
encerramento sem a aplicação de medidas; 

- decidir sobre a aceitação de compromissos de preço previstos nos acordos 
multilaterais, regionais ou bilaterais na área de defesa comercial; 

- apoiar o exportador submetido a investigações de defesa comercial no exterior; e  
- executar os serviços de Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de 

Processamento de Exportação - CZPE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS E METAS 

 
Identificação do programa governamental e/ou das ações administrativas do plano 

de ação do período de que trata as contas. 
 

• Programa 0412 - Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura 
Exportadora 

• Ação 2668 - Serviços de Comércio Exterior 
• Ação 5074 - Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para 

o Comércio Exterior – SISCOMEX 
• Ação 2736 – Portal do Exportador 
• Ação 2762 – Promoção de Encontros de Comércio Exterior – ENCOMEX 
• Ação 2764 – Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao 

Exportador 
• Ação 2766 – Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior 
• Ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio 

Exterior – ALICE 
• Ação 2686 - Radar Comercial 
• Ação 2022 – Análise de Processos de Defesa Comercial 
• Ação 2696 – Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e 

Serviços 
• Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 
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Descrição do Programa, projeto/atividade ou ação administrativa em termos 
do objetivo geral, dos objetivos específicos e dos beneficiários 

Descrição do Programa:  

O Programa “Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora”, 
incluído no Plano Plurianual de Investimentos – PPA - tem como objetivo principal expandir as 
vendas externas brasileiras em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de 
destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional pela implementação de 
ações que vão da promoção comercial a atividades de natureza normativa e operacional, 
especialmente por meio da disseminação de informações estratégicas e do aperfeiçoamento dos 
instrumentos de operações de comércio exterior. 

 O atual estágio do comércio exterior brasileiro, cenário em que as exportações 
vêm apresentando expressivo crescimento nos últimos anos, tanto em seu volume total quanto na 
diversificação dos destinos e principalmente de sua pauta, requer, como estratégia para seu maior 
desenvolvimento, a implementação de instrumentos modernos, flexíveis e ágeis que permitam a 
simplificação da logística, o acesso à informação e o apoio creditício, elementos fundamentais 
para viabilizar a participação das empresas no super-competitivo mercado internacional. 

Além disso, o Brasil possui uma base exportadora muito restrita: apenas cerca de 
17.000 empresas exportadoras. Se falarmos da relação entre empresas exportadoras e PIB, este 
número se torna menor em comparação com outras nações do mundo. A participação das 
microempresas e empresas de pequeno e médio porte, da mesma forma, é muito baixa e, em 
grande medida, em decorrência da falta de informações de qualidade e de um acompanhamento 
especializado e a baixo custo. 

 Para contribuir com a inserção dessas empresas no mercado externo, o Programa, 
por intermédio de seu componente dedicado à difusão da cultura exportadora, realiza ações de 
divulgação, sensibilização, capacitação e informação, representadas pelos Encontros de 
Comércio Exterior, cursos e treinamentos sobre como exportar e produção e distribuição de 
material técnico para orientação ao exportador.  
 
 
Beneficiários/Público-Alvo: Segmentos econômicos importadores e exportadores, potenciais e 
efetivos. 
 
Descrição das Ações  

Ação 2668: Serviços de Comércio Exterior 

Esta ação abrange todas as atividades operacionais necessárias à atuação 
governamental no tocante: a) ao licenciamento das operações de comércio exterior e sua 
adequação e consonância aos compromissos internacionais brasileiros assumidos no âmbito da 
Organização Mundial de Comércio – OMC e demais fóruns de negociação de acordos bilaterais 
ou multilaterais de comércio; b) a adoção de mecanismos e implementação de iniciativas para o 
incentivo daquelas operações. 

Seu propósito é o de coordenação e execução dos serviços de comércio exterior 
por meio da operacionalização do SISCOMEX, no que tange aos controles administrativos, 
autorização/emissão de documentos básicos de uso obrigatório em operações de comércio 
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exterior; elaboração de regulamentos e de instrumentos que viabilizem estas operações, 
objetivando sua definição, atualização e uniformização, bem como a segurança dos 
procedimentos; prestação de apoio e de informações técnicas à comunidade empresarial usuária 
real ou potencial dos serviços de comércio exterior e aos trabalhos de formulação de políticas 
específicas e de preparação da posição brasileira nas negociações internacionais. 

 

 Ação 5074: Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o 
Comércio Exterior - SISCOMEX 

Esta ação busca aprimorar os instrumentos de operacionalização do comércio 
exterior brasileiro. Visa à sua simplificação e redução de custos e tempo na emissão de 
documentos básicos obrigatórios, com simultânea melhoria da qualidade dos serviços executados 
pelo governo, e do controle governamental, bem como da disseminação de informações 
específicas às comunidades exportadora e importadora. 

A contínua implantação de medidas operacionais que facilitam os processos 
relacionados ao comércio exterior brasileiro,  em consonância com a dinâmica da atividade e 
com os anseios do empresariado nacional, resulta em maior competitividade do produto 
brasileiro, contribuindo para o alcance de melhor participação brasileira no comércio 
internacional. 

 
Ação 2736 – Portal do Exportador 
 

A Ação Portal do Exportador (www.portaldoexportador.gov.br) é uma ação de 
caráter contínuo e tem por objetivo agrupar em um único endereço na Internet os mais diversos 
assuntos relacionados a comércio exterior por meio de parcerias com órgãos e entidades, 
públicos e privados, envolvidos em comércio. São mais de 600 links com sites do Brasil e do 
exterior, oferecendo uma grande diversidade de informações. 

O Portal do Exportador oferece também o serviço Fala Exportador para 
consultas, dúvidas e sugestões da comunidade que opera em comércio exterior ou pretende se 
iniciar na exportação. Este serviço interativo utilizava uma ferramenta que já estava defasada e 
com problemas de acesso (ARS Remedy). Em novembro de 2006, esta ferramenta foi substituída 
pelo Fala Exportador Web, ampliando a possibilidade de acesso e conexões, viabilizando ainda a 
expansão da Rede Cicex (Rede de Centro de Informações de Comércio Exterior) e futuras 
parcerias com outros órgãos governamentais. 

O Encontro Nacional de Comércio Exterior - ENAEX, em 2006, foi palco do 
lançamento do novo Portal do Exportador, sendo apresentado para o público diretamente 
interessado em comércio exterior, registrando índices elevados de acesso e aceitabilidade 
conferidos por enquête disponibilizada no próprio site. 

O Portal do Exportador inclui no seu escopo a divulgação de informações, dados, 
normas e notícias relacionadas às ações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, bem como de órgãos vinculados, como APEX, INMETRO, INPI, BNDES, 
SUFRAMA, além de outras notícias coletadas na mídia de interesse da comunidade exportadora. 

 
Ação 2762 – Promoção de Encontros de Comércio Exterior – ENCOMEX 
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Os ENCOMEX são realizados em cidades que disponham de pólos produtivos 
com potencial de exportação. O evento é composto de Seminários – apresentações por 
representantes dos setores público e privado, com informações gerais sobre o comércio exterior 
brasileiro, bem como sobre a estrutura e as ações desenvolvidas em suas diferentes áreas de 
atuação; Caminho da Exportação – espaço composto por estandes, onde são expostos serviços e 
técnicas de apoio ao comércio exterior, de potencial interesse para as empresas da região; 
Despachos Executivos – atendimento individual aos participantes interessados, com o objetivo 
de prestar esclarecimentos mais específicos em assuntos de comércio exterior; show-room – 
mostra de produtos da região; e Oficinas Setoriais – apresentação e discussão de ações para o 
desenvolvimento de setores selecionados. 

Os Encontros possuem um formato padrão, composto por painéis informativos, 
caminho da exportação, despachos executivos, oficinas setoriais e show-room, durante um dia 
todo, mas de acordo com o perfil e a vocação da região, poderá ser setorial, focado em setores 
específicos. 

O objetivo é sensibilizar empresários de setores com potencial exportador, 
fornecendo informações sobre meios para a inserção de suas empresas no comércio 
internacional, além de disponibilizar informações de natureza mercadológica e tecnológica, e 
promover a aproximação entre os empresários e órgãos/entidades envolvidos com o comércio 
exterior brasileiro. 

Para a consecução dos referidos objetivos, a SECEX conta com a parceria de 
inúmeras instituições como: Federações de Indústria, Associações Comerciais, Secretarias de 
Indústria e Comércio Estaduais e Municipais, SEBRAE, Correios, Banco do Brasil, BNDES, 
CAIXA, SBCE, entre outras. 

 
Ação 2764 – Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador 

Nesta ação são produzidos materiais didáticos distribuídos durante os cursos e 
treinamentos para capacitação de profissionais de comércio exterior realizados na Ação 
Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior. É produzida também a série Aprendendo a 
Exportar que consiste no material multimídia que possibilita o auto-aprendizado do processo  de 
exportação, distribuída via internet e em CD. É produzido também material para orientação ao 
exportador distribuído durantes os Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX. 

A edição e produção do material técnico para orientação ao exportador é realizada 
de forma direta pelos técnicos da SECEX envolvidos com o Programa Desenvolvimento  do 
Comércio Exterior e da Cultura Exportadora.  

A distribuição é realizada diretamente pela SECEX nos treinamentos, cursos e 
eventos como ENCOMEX e, também, indiretamente pelos parceiros nas diversas Unidades  da 
Federação como, por exemplo, Centros Internacionais de Negócios, Federações de Indústria, 
SEBRAE, Secretarias Estaduais e outras similares. No caso do material multimídia  Aprendendo 
a Exportar ocorre, também, a distribuição via Internet. 

 
Ação 2766 – Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior 
 

A Ação é realizada mediante execução direta e, também, descentralizada. As 
ações diretas referem-se aos treinamentos e cursos sobre como exportar articulados e ministrados 
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diretamente por servidores do MDIC. As ações descentralizadas são as ações de difusão da 
cultura exportadora e orientação aos empresários sobre como exportar realizadas pelos agentes 
de comércio exterior, que são capacitados nos Treinamentos para Agentes de Comércio Exterior. 
Os resultados desta Ação dependem fundamentalmente do estabelecimento de parcerias. São 
realizadas parcerias em níveis nacional, regional, estadual e municipal. A forma de contribuição 
dos parceiros é variada, desde parcerias nacionais em que ocorre aporte financeiro, como os 
Acordos de Cooperação Técnica  realizados com o CAIXA e os Correios, ou pequenas parceiras 
nos municípios em que a colaboração dos parceiros locais ocorre mediante a disponibilização 
temporária de espaço físico, funcionários e equipamentos para realização das atividades previstas 
pela Ação.  

Atualmente a Ação prevê as seguintes atividades, cuja oferta e quantitativos são 
definidos em função das parcerias estabelecidas e da disponibilidade de recursos financeiros: 
Capacitação de Agentes de Comércio Exterior (24 horas-aula); Treinamento em Exportação para 
Empresários de Pequeno Porte-Treinamentos EPP (segunda versão com 16 horas-aula); Curso 
Básico de Exportação (8 horas-aula); pós graduação em comércio exterior via educação a 
distância-EAD (540 horas-aula), neste caso, em função de parceria estabelecida com o Grupo 
Educacional Uninter, responsável pela condução acadêmica. 

Além de oferecer as atividades de capacitação, que consistem na finalidade básica 
da Ação2766, procura-se otimizar os resultados mediante a formação da Rede Nacional de 
Agentes de Comércio Exterior-Redeagentes, iniciativa que resulta em um ganho adicional na 
medida em que, além de capacitar os agentes de comércio exterior, procura integrá-los em uma 
comunidade de voluntários no esforço de promover a difusão da cultura exportadora e ajudar o 
setor empresarial de pequeno porte a acessar o mercado externo.  

Deste modo, a ação extrapola sua proposta inicial e passa a gerar resultados em 
três linhas de atuação, que são convergentes: 1) capacitação, representada pelos treinamentos e 
cursos sobre exportação; 2) ações de articulação institucional e setorial voltadas para a difusão da 
cultura exportadora (atividade realizada predominantemente pelos agentes de comércio exterior); 
e 3) formação de uma comunidade de prática sobre comércio exterior. 

Ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior – 
ALICE 

Sistema Informatizado de Análise das Informações de Comércio Exterior – 
ALICE foi desenvolvido em 1991 com o objetivo de modernizar e aprimorar a sistemática de 
disseminação dos dados da Balança Comercial Brasileira, utilizando mecanismos de 
comunicação e de navegabilidade que pudessem levar a informação a todos de forma ágil e 
rápida e com abrangência nacional. 

As soluções e facilidades utilizadas no desenvolvimento do ALICE serviram de 
parâmetros para o desenvolvimento do SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior, 
que automatizou todas as operações de exportação e de importação. 

Dentro desta ação e com o advento das facilidades e de maior uso da internet, foi 
desenvolvido e implantado, em novembro de 2001, o sistema ALICEWEB 
(http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/), com as mesmas facilidades do ALICE, mas com 
cadastramento automático e gratuito via web, o que permitiu acesso on line em todo o território 
nacional e alcance internacional. É um sistema único pela tempestividade de divulgação das 
informações do comércio exterior brasileiro, facilidade e rapidez das consultas (média de um 
segundo de resposta) e maior detalhamento de dados. 
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O ALICE fornece dados estatísticos do comércio exterior brasileiro a todos os 
órgãos governamentais, entidades de classe, empresas de todos os portes, organismos 
internacionais, universidades, e público em geral. 

A base de dados do AliceWeb é atualizada mensalmente, com informações 
mensais desde janeiro de 1989. Através desse sistema, pode-se pesquisar informações de 
exportação e de importação do Brasil, em valores (dólares dos Estados Unidos), peso e 
quantidade, por mercadoria, país e/ou bloco econômico de destino/origem, Unidade da 
Federação, porto e via de transporte. 

Ação 2686 - Radar Comercial 

Desenvolvido e mantido pela Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, o Radar 
Comercial é um sistema informatizado de inteligência comercial, que tem como principal 
objetivo auxiliar na seleção de mercados e produtos que apresentam maior potencialidade para o 
incremento das exportações brasileiras.    

O sistema permite a identificação de oportunidades comerciais para o Brasil ou 
para cada Estado da Federação – com detalhamento de produtos a nível de seis dígitos do 
Sistema Harmonizado (SH-6) – em um universo de mais de 60 países, que representam cerca de  
93% do comércio mundial. 

Lançado pelo Senhor Ministro de Estado do MDIC, Luiz Fernando Furlan, em 
12/4/2004, o sistema Radar Comercial se encontra disponível via Internet no endereço eletrônico 
http://www.radarcomercial.desenvolvimento.gov.br /  . 

Ação 2022 – Análise de Processos de Defesa Comercial 

O objetivo da ação é defender a indústria doméstica de práticas desleais de 
comércio e garantir a adequada participação brasileira no aperfeiçoamento das legislações já 
existentes, na área de defesa comercial,  para aplicá-las corretamente contra terceiros países que 
venham a abrir investigações na área de defesa comercial contra o Brasil. 

A ação se inicia com o recebimento de uma petição solicitando investigar a 
ocorrência de uma prática desleal de comércio. Após a análise da petição, e havendo indícios de 
prática desleal, a investigação é aberta e são cumpridos todos os ritos previstos na legislação 
específica sobre a matéria (comunicação a todas as partes interessadas; envio de questionários; 
análise desses questionários; solicitação de informações complementares; verificação dos dados 
das empresas envolvidas na investigação; audiências; e encerramento da investigação com ou 
sem a aplicação de medidas). 

Na análise desses processos são observados os princípios da legalidade, 
publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa. 

Com o objetivo de prestar apoio ao exportador brasileiro submetido a processos 
de defesa comercial no exterior, busca-se assegurar a manutenção e o crescimento das 
exportações brasileiras através do monitoramento dos procedimentos de defesa comercial 
adotados em investigações abertas contra o Brasil. 

Ação 2696 – Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços 

A finalidade da ação é apoiar a participação do MDIC nas negociações 
internacionais de acordos comerciais em temas como acesso a mercados de bens agrícolas e não-
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agrícolas, regimes de origem preferencial e não-preferencial, compras governamentais, defesa da 
concorrência, solução de controvérsias e meio ambiente relacionado ao comércio. 

No tocante a bens, a SECEX elabora as listas de pedidos e/ ou ofertas brasileiras . 
Estas listas são preparadas estrategicamente de forma a atender os interesses do setor privado 
nacional. No caso dos acordos de livre comércio, são estabelecidos cronogramas de desgravação 
baseados em estudos, principalmente, sobre as tarifas dos países envolvidos, enquanto nos 
acordos de preferências fixas, estipuladas preferências pontuais, de acordo com as pretensões de 
cada parte negociadora. 

Esta SECEX elabora, ainda, estudos estatísticos, análises de mercados, consultas a 
entidades privadas, entre outras ações, a fim de preparar as posições brasileiras no diversos foros 
negociadores, inclusive da OMC, UNCTAD, OCDE, ALADI, MERCOSUL, e de convenções de 
meio ambiente.  

Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 

Esta ação foi criada com objetivo de constituir um centro de custos 
administrativos dos programas, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em 
ações finalísticas do próprio programa. Essas despesas compreendem: serviços administrativos; 
pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; 
manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos 
órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao 
desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção 
(aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais 
internos; estudos que tem por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de 
políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; 
produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas 
públicas e demais atividades meio necessárias à gestão e administração do programa. A execução 
é direta. 

Indicadores do Programa:  
 

• Indicador 385 - Taxa de Variação das Exportações Brasileiras 
• Indicador 2326 - Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de 

concentração) 
• Indicador 2327 - Taxa de participação de Novos Produtos na Pauta de 

Exportações 
• Indicador 1855 - Taxa de Participação de Produtos de maior valor agregado no 

valor total das exportações 
 
 

Metas Físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária 
 
Ação 2668: Serviços de Comércio Exterior 
 

 Meta Física Meta Financeira 
Previsão inicial (LOA) 500.000 3.530.523,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 500.000 3.530.523,00 
     Fonte: SIGPLAN 
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Meta Operacional: 500.000 documentos emitidos  
  
(“documento emitido" é qualquer registro eletrônico cursado no Siscomex, que dependa de 
exame individual efetuado pela SECEX para ser aprovado. Estes documentos são identificáveis 
na base de dados do Siscomex, podendo assim ser quantificados por parâmetros determinados)  
 

Ação 5074: Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o 
Comércio Exterior – Siscomex 
 

 Meta Física Meta Financeira 
Previsão inicial (LOA) 20 % 300.000,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 20% 300.000,00 
     Fonte: SIGPLAN 
 
Ação 2736 – Portal do Exportador 
 

 Meta Física Meta Financeira 

Previsão inicial (LOA) 1 600.000,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 1 600.000,00 
     Fonte: SIGPLAN 
 
Ação 2762 – Promoção de Encontros de Comércio Exterior – ENCOMEX 
 

 Meta Física Meta Financeira 

Previsão inicial (LOA) 11 376.710,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 11 376.710,00 
      Fonte: SIGPLAN 
Ação 2764 – Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador 
 

 Meta Física Meta Financeira 

Previsão inicial (LOA) 65.000 269.922,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 68.600 269.922,00 
     Fonte: SIGPLAN 
 
Ação 2766 – Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior 
 

 Meta Física Meta Financeira 

Previsão inicial (LOA) 3.429 50.130,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 600 50.130,00 
      Fonte: SIGPLAN 
 
 
Obs 1- A  Previsão Inicial para 2006 que consta no SIGPLAN não está compatível com o 
orçamento que foi disponibilizado para a Ação. Por ocasião do processo de revisão, em agosto de 
2005 o Coordenador da Ação informou uma previsão de 600 (seiscentos) profissionais a serem 
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capacitados (Previsão Corrigida) com o orçamento de R$50.130,00. A discrepância entre a 
Previsão Inicial e a Previsão Corrigida deve-se a este fato. 
 

 
Ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior – 
ALICE 
 

 Meta Física Meta Financeira 

Previsão inicial (LOA) 1 3.662.916,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 1 3.662.916,00 
     Fonte: SIGPLAN 
 
 
Ação  2686 - Radar Comercial 
 

 Meta Física Meta Financeira 

Previsão inicial (LOA) 30.000 516.900,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 30.000 516.900,00 
     Fonte: SIGPLAN 
 
Ação 2022 – Análise de Processos de Defesa Comercial 
 

 Meta Física Meta Financeira 

Previsão inicial (LOA) 40 16.700,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 40 16.700,00 
      Fonte: SIGPLAN 
 
 
Ação 2696 – Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços 
 

 Meta Física Meta Financeira 

Previsão inicial (LOA) 3 1.000.400,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) 3 1.000.400,00 
      Fonte: SIGPLAN 
 
Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 
 

 Meta Física Meta Financeira 

Previsão inicial (LOA) - 6.133.863,00 

Previsão corrigida (LOA+Créd.) - 6.133.863,00 
      Fonte: SIGPLAN 
 
 
Indicadores ou Parâmetros de Gestão: 
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Nome do indicador ou parâmetro utilizado para avaliar o desempenho da gestão sob exame 
nas contas 

• Indicador 385 - Taxa de Variação das Exportações Brasileiras 
• Indicador 2326 -  Participação  em   Mercados   de   Destino    Relevantes   (   índice    de  

           concentração) 
• Indicador 2327 - Taxa de participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações 
• Indicador 1855 - Taxa de Participação de Produtos de maior valor agregado no valor total 

das exportações 
 
Descrição (o que pretende medir) e tipo de indicador (de Eficácia, de Eficiência ou de 

Efetividade) 
 
• Indicador 385 - Taxa de Variação das Exportações Brasileiras: Este indicador busca 

conferir o percentual de variação das exportações brasileiras em relação ao ano anterior, 
refletindo o desempenho das vendas externas do País. 

 
 

• Indicador 2326 - Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de 
concentração):  

Este indicador reflete a participação em mercados de destino relevantes (índice de 
concentração). O crescimento do índice em relação ao  índice de referência demonstra a 
desconcentração das exportações brasileiras por mercados de destino, o que representa 
menor vulnerabilidade, em vista da ampliação do leque de países compradores 
significativos. 

 
• Indicador 2327 - Taxa de participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações:   

Este indicador busca medir a diversificação da pauta brasileira de exportação. 
 

• Indicador 1855 - Taxa de Participação de Produtos de maior valor agregado no 
valor total das exportações:  

Este indicador reflete o grau de participação de produtos manufaturados na pauta 
brasileira de exportação 
Fórmula de cálculo e método de medição 
Periodicidade: Anual para todos os indicadores 
Base Geográfica: Nacional 

 
• Indicador 385 - Taxa de Variação das Exportações Brasileiras 
    Fórmula de Cálculo: Relação percentual entre os valores alcançados pelas exportações 

no ano e os valores alcançados no ano anterior 
 
   Indicador 2326 - Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de 

concentração) 
   Fórmula de Cálculo: Índice de concentração Hannah e Kay para mercados de destino das 

exportações brasileiras. 
 
• Indicador 2327 - Taxa de participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações 
    Fórmula de Cálculo: Relação percentual entre o valor das exportações de novos produtos 

e produtos não-tradicionais e o valor total das exportações. 
 
• Indicador 1855 - Taxa de Participação de Produtos de maior valor agregado no    

valor total das exportações 
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    Fórmula de Cálculo: Relação percentual entre o valor das exportações de produtos com 
maior valor agregado e/ou conteúdo tecnológico e o valor total das exportações. 

 
 

Responsável pelo cálculo/medição: DECEX e DEPLA 
 
Análise Crítica dos Resultados Alcançados 

Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa 
 

• Programa 0412 - Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura 
Exportadora 

• Ação 2668: Serviços de Comércio Exterior 
• Ação 5074: Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o 

Comércio Exterior – Siscomex 
• Ação 2736 – Portal do Exportador 
• Ação 2762 – Promoção de Encontros de Comércio Exterior – ENCOMEX 
• Ação 2764 – Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao 

Exportador 
• Ação 2766 – Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior 
• Ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio 

Exterior – ALICE 
• Ação  2686 - Radar Comercial 
• Ação 2022 – Análise de Processos de Defesa Comercial 
• Ação 2696 – Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e 

Serviços 
• Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 
 
 
 
 

Indicadores ou parâmetros utilizados na análise 
 
Para o Programa:  
 

• Indicador 385 - Taxa de Variação das Exportações Brasileiras 
• Indicador 2326 - Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de 

concentração) 
• Indicador 2327 - Taxa de participação de Novos Produtos na Pauta de 

Exportações 
• Indicador 1855 - Taxa de Participação de Produtos de maior valor agregado no 

valor total das exportações 
 
 
PARA AS AÇÕES 
 
Ação 2668: Serviços de Comércio Exterior 
Produto: documento emitido     
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Ação 5074: Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o 
Comércio Exterior – Siscomex 
Produto: sistema modernizado    Unidade de Medida: % de execução física 
 
Ação 2736 – Portal do Exportador 
Produto: Portal mantido 
 
Ação 2762 – Promoção de Encontros de Comércio Exterior – ENCOMEX 
Produto: evento realizado 
 
Ação 2764 – Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador 
Produto: exemplar distribuído 
 
Ação 2766 – Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior 
Produto: profissional capacitado 
 
Ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior – 
ALICE 
Produto: sistema mantido 
 
Ação 2686 - Radar Comercial 
Produto: relatório produzido 
 
Ação 2022 – Análise de Processos de Defesa Comercial 
Produto: processo analisado 
 
Ação 2696 – Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços 
Produto: acordo firmado 
 
Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 
Produto: não há 
 
 

Metas físicas e financeira realizadas (valor alcançado) 

 
Ação 2668: Serviços de Comércio Exterior 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado 577.522 3.228.006,00 
% Execução 115,50 91,43 

Fonte: Sigplan 
 
 
Ação 5074: Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o 
Comércio Exterior – Siscomex 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado 15% 0 
% Execução 75% 0 

Fonte: Sigplan 
 
Ação 2736 – Portal do Exportador 
 Execução Física Execução Financeira 
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Realizado 1 537.347,00 
% Execução 100 89,56 

Fonte: Sigplan 
 
Ação 2762 – Promoção de Encontros de Comércio Exterior –ENCOMEX 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado 11 282.397,00 
% Execução 100 74,96 

Fonte: Sigplan 
 
Ação 2764 – Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado 47.500 12.229,00 
% Execução 73,08  4,53 

Fonte: Sigplan 
 
Ação 2766 – Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado 914 46.408,00 
% Execução 152  92,58 

Fonte: Sigplan 
 
Ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior – 
ALICE 
 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado 1 3.662.916,00 
% Execução 100 100 

Fonte: Sigplan 
 
Ação  2686 - Radar Comercial 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado 30.000 0 
% Execução 131,03 0 

Fonte: Sigplan 
Ação 2022 – Análise de Processos de Defesa Comercial 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado 50 14.229,00 
% Execução 125 85,15 

Fonte: Sigplan 
 
Ação 2696 – Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado 3 977.754,00 
% Execução 100 97,74 

Fonte: Sigplan 
 
Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 
 Execução Física Execução Financeira 
Realizado - 6.067.784,00 
% Execução - 98,92 

Fonte: Sigplan 
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Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso 
 
• Programa Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora 
 
Destacamos os seguintes resultados do Programa alcançados em 2006: 

 
 -  Em 2006, o Brasil alcançou a cifra recorde de US$ 228,9 bilhões nas transações 

comerciais com o exterior, resultado de exportações de US$ 137,5 bilhões e importações de US$ 
91,4 bilhões.  

 
- Os resultados das exportações e das importações são recordes históricos. O incremento 

das vendas externas brasileiras, comparativamente ao ano anterior,  atingiu 17,1% e as 
importações registraram incremento de 25,2%;  

 
- O intercâmbio comercial brasileiro atingiu cifra superior a US$ 228 bilhões em 2006,  

patamar inédito, valor 20,2% acima dos US$ 191,9 bilhões de 2005. 
 
-  Saldo comercial recorde de US$ 46,1 bilhões; 
 
-  A exportação de produtos manufaturados, que responderam por 54,3% da pauta,  

registrou aumento de 15,6% comparativamente ao ano anterior; 
 
- Ampliação das vendas externas para mercados não-tradicionais ou com pequena 

participação na pauta; 

- Crescimento das exportações de estados com pequena participação na pauta, 
demonstrando a diversificação e descentralização de regiões produtoras exportadoras.: das vinte 
e sete Unidades da Federação, 11 registraram taxas de expansão superior a das exportações 
brasileiras; 

 

 
 
 

Ação 2668: Serviços de Comércio Exterior 

 
Em 2006, deu-se continuidade ao permanente trabalho de simplificação de 

normativos do comércio exterior brasileiro.  Foram consolidados em uma única Portaria – a 
Portaria Secex nº 35, de 24.11.2006, todos os procedimentos administrativos que regulam as 
atividades de Exportação, Importação e Drawback. Esta consolidação,  disponibilizada no 
endereço eletrônico do MDIC, com atualização automática,  facilita,  sobremaneira, a consulta às 
normas a serem verificados para as operações de comércio exterior brasileiro. As seguintes 
alterações promovidas pela nova Portaria podem ser destacadas:  

· Consolidação de 29 (vinte e nove) normas da Secretaria de Comércio Exterior, sendo 
uma da extinta CACEX, publicadas em Diário Oficial. 

· Dispensa de licenciamento na importação para peças e acessórios, abrangidos por 
contratos de garantia; doações, exceto de bens usados; filmes cinematográficos; retorno de 
material remetido ao exterior para fins de testes, exames e/ou pesquisas, com finalidade 
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industrial ou científica; amostras; arrendamento mercantil (leasing), arrendamento simples, 
aluguel ou afretamento; e investimento de capital estrangeiro; todos considerados como 
importação sem cobertura cambial, o que reduzirá o custo e o tempo para importação dessas 
mercadorias, bastando ao importador dirigir-se à aduana brasileira; 

· Eliminação de laudos de inexistência de similar nacional, por ofício, para as 
importações realizadas com benefícios fiscais, sendo realizada a manifestação da SECEX no 
próprio documento de importação informatizado, o que aprimora o serviço público e evita 
falsificações documentais; 

· Inclusão das demais formas de sucessão legal entre as possíveis para a transferência 
de direitos e obrigações nas operações de Drawback, antes permitidas somente nos casos 
previstos na Lei da S/A, o que facilita o uso do incentivo do drawback, quando as empresas estão 
passando por modificações societárias; 

· Eliminação das declarações de que a empresa está cadastrada no Registro de 
Exportadores e Importadores, uma vez que o referido cadastro é automático, previsto na Portaria, 
e que a continuidade da expedição de cartas da espécie possibilita falsificações; 

· Limitação do credenciamento de classificadores, ao amparo da Resolução CONCEX 
n.º160/1988 e da Resolução CAMEX 08/2002, aos produtos sujeitos à classificação na 
exportação - mármore, granito, cauda de lagosta e fumo - , o que elimina serviços desnecessários 
conduzidos pelas agências autorizadas a operar em comércio exterior. Atualmente vários 
classificadores procuram as agências do Banco do Brasil para credenciamento, com vistas a 
classificação de produtos não mais sujeitos à padronização;  

· Elevação do  prazo, para as exportações realizadas em consignação, de 180 para 360 
dias para todas as mercadorias, exceto para a área agrícola, cujo prazo foi elevado de 90 para 180 
dias, permitindo-se  prorrogação; tal medida propiciará que as divisas possam permanecer no 
exterior por prazo  de até 2 anos, em consonância com as novas medidas cambiais promovidas 
pela Lei 11.371/06, e reduzirá consideravelmente o número de registros de exportação, 
reduzindo custo para a empresa e para o Governo; 

· Adaptação do prazo para regularização dos produtos exportados com margem não 
sacada de 180 para 360, por força das novas medidas cambiais, simplificando procedimentos 
internos e para a empresa, que disporá de mais tempo para regularizar a operação. 

· Elevação do prazo de pagamento das exportações brasileiras de 180 para 360 dias, 
conforme prevê a nova legislação cambial brasileira; reduzindo, sobremaneira, o número de 
registros de exportação, e permitindo que a divisa permaneça no exterior por mais prazo, dentro 
da recente mudança cambial; 

· Exclusão do tratamento aplicado nas importações de automóveis relacionado com a 
necessidade de licenciamento não automático para apresentação do certificado de adequação à 
legislação nacional de trânsito (CAT), emitido pelo DENATRAN, e com o exame de preço, sob 
anuência do DECEX; 

Outras medidas na área normativa foram implementadas ao longo do ano de 2006. 
Dentre elas, podemos mencionar: 

• A redução do universo de produtos sujeitos à anuência prévia dos demais órgãos 
governamentais intervenientes no processo de comércio exterior, sem prejuízo dos 
controles que devam ser exercidos na esfera governamental, por força de lei.  
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• A ampliação do rol de produtos passíveis de serem exportados em consignação, 
abrangendo produtos agrícolas, intermediários e finais; 

• A ampliação do acesso a informações relacionadas ao comércio exterior brasileiro, por 
meio da internet. 

O total de documentos analisados pelo DECEX, em 2006, superou em 16% a 
estimativa inicial para o período. Em relação ao ano de 2005, registrou-se incremento de 30% no 
total de licenciamentos sujeitos ao exame prévio do órgão.   

Tal desempenho reflete o excepcional crescimento do comércio exterior brasileiro 
cujos resultados de exportação e importação são recordes históricos  que lançaram o comércio 
exterior brasileiro em um novo patamar, ao totalizar corrente de comércio 20,2% acima da obtida 
em 2005. 

O total de licenciamentos prévios em operações de exportação, por exemplo, 
reduziu-se além de 50% em relação ao total de licenciamentos efetuados em 2005. Na 
importação, o licenciamento prévio de operações sujeitas à análise do DECEX restringiu-se a 5% 
do total de licenças emitidas no Siscomex.  

Com relação às operações cursadas no regime de drawback, principal mecanismo 
de incentivo às exportações brasileiras, foram aprovadas, em 2006, 7.498 operações, realizadas 
por cerca de 2.000. empresas. Cerca de 60% das operações, que representaram compromisso de 
quase US$ 47 bilhões em exportações, foram aprovadas automaticamente pelo sistema.  A taxa 
de alavancagem de exportações (índice Imp/Exp) proporcionada pelo mecanismo foi de 23% no 
período.   

Ação 5074: Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o 
Comércio Exterior – Siscomex 

A contínua implantação de medidas operacionais que facilitam os processos 
relacionados ao comércio exterior brasileiro, em consonância com a dinâmica da atividade e com 
os anseios do empresariado nacional, tem resultado em maior competitividade do produto 
brasileiro, o que contribui para o alcance de melhor participação brasileira no comércio 
internacional.  

No ano de 2006, destacamos a implantação do Siscomex Exportação Web.  O 
novo módulo permitirá maior agilidade e simplificará o processo operacional relacionado às 
exportações brasileiras, representando avanço tecnológico considerável.  O Siscomex Exportação 
Web foi projetado de forma a ampliar  substancialmente as aprovações automáticas das 
operações de exportação, evitando análises adicionais pelos anuentes, o que representará rapidez 
e redução de custos.   

Disponibilizado no endereço eletrônico do MDIC,  ora em ambiente de 
treinamento, com  possibilidade de acesso 24 horas por dia, o novo sistema, além de incorporar 
as mais novas tecnologias de hardware e software tem  como principais focos: 

 
- possibilitar que os agentes governamentais e os exportadores operem o sistema de 

forma ágil e simplificada, em qualquer ponto conectado à internet; 
 

 132



 

- permitir a captação e distribuição das informações mínimas necessárias para o 
registro das exportações de forma seletiva e focada no grau de complexidade da 
operação a ser realizada; 

 
- facilitar a participação dos intervenientes no processo, ao tornar disponível 

ferramental para a simulação das operações com diagnóstico prévio, o que permite 
ao exportador simular sua operação antes do envio do documento para análise 
pelo sistema, bem como o conhecimento prévio se a operação será prontamente 
aprovada, ou se dependerá de anuência de algum órgão governamental . 

 
 

Foram feitos diversos aprimoramentos com vistas ao aperfeiçoamento da malha 
crítica dos sistemas, o que resultou em aumento do grau de automaticidade das operações, 
ampliação do nível de segurança operacional, melhor acesso às informações pelos demais órgãos 
governamentais de fiscalização, bem como inúmeras outras facilitações operacionais requeridas 
pelos exportadores, e que contemplaram todas as fases do processamento da operação: 
solicitação, registro, anuência, alteração e baixa.  

Atualmente, mais de 90% das operações registradas são validadas 
automaticamente e cerca de 85% das empresas encontram-se interligadas diretamente ao 
Sistema, que está em constante aprimoramento.    

Em 2006, destacamos ainda o desenvolvimento do drawback eletrônico, na 
modalidade isenção, e o aperfeiçoamento do drawback eletrônico, modalidade suspensão, este 
último reconstruído em versão web. Ambos poderão ser acessados via internet,   com 
possibilidade de disponibilização imediata do Drawback Suspensão Web e previsão de 
implantação do Drawback Isenção ainda no 1º semestre de 2007. 

Quanto ao módulo Siscomex Exportação Web, ora em desenvolvimento, os 
recursos até então disponibilizados suprem apenas a etapa de desenvolvimento, restando ainda 
garantir-se, para depois de sua conclusão, recursos da ordem de R$ 46 milhões/ano para sua 
disponibilização em ambiente de produção. 

A execução da Ação encontra-se em atraso por força de problemas técnicos que 
impediram a integração do Sistema Drawback às aplicações correlatas constantes dos Sistemas 
do Siscomex. 

Os desembolsos efetuados nesta ação totalizaram R$ 226.313,73, porém foram 
contabilizados em outra rubrica. Daí, o registro da execução financeira no SIGPLAN ter sido 
zero. 

 
Ação 2736 – Portal do Exportador 
 

Em 2006, após cinco anos de sua existência, o Portal do Exportador foi 
reformulado, passando a contar com nova plataforma tecnológica, o que permitiu agregar mais 
informações e versatilidade. O administrador do Portal do Exportador dispõe hoje de uma 
ferramenta com flexibilidade, que pode atender a expectativas de demandas a qualquer tempo, 
inserindo conteúdos específicos com facilidade, dando ênfase a qualquer assunto. A publicação 
dos conteúdos, inserção de links e alterações podem ser administradas facilmente com rapidez e 
eficiência. 
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Em dezembro de 2006, o Portal do Exportador ultrapassou a marca de 1,8 (hum) 
milhão de acessos, desde o seu lançamento, em novembro de 2001, demonstrando ser uma 
importante fonte de pesquisa para aqueles que lidam com comércio exterior, em especial a 
exportação. 

Outro indicador importante do sucesso do Portal do Exportador é o número de 
consultas recebidas pelo Fala Exportador, que recebeu, até dezembro de 2006, 18.974 consultas, 
com uma redução do tempo de resposta para 0,74 dia útil, com índice de atendimento realizado 
de 99,7% em relação ao número de consultas recebidas. 

Merece destacar também que o Fala Exportador já recebeu consultas de 1.006 
municípios de todas as Unidades da Federação, consolidando-se, dessa forma, como importante 
veículo para a democratização de informações de comércio exterior. 

Foram incluídos mais de 100 novos sites, nacionais e internacionais, relacionados 
a comércio exterior. 

Ampliou-se também a divulgação de notícias, envolvendo as ações do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, bem como de órgãos vinculados ao MDIC, 
como APEX, INMETRO, INPI, BNDES, SUFRAMA, além de outras notícias coletadas na 
mídia. 

O aumento do número de acessos ao Portal do Exportador tem contribuído, de 
forma destacada, para a disseminação das informações de comércio exterior, e desta forma para o 
incremento das exportações brasileiras. 

O presente percentual de execução financeira justifica-se pelo fato do contrato de 
prestação de serviços ter vencido em 01/07/2006, não coincidindo, portanto, com o período de 
execução da LOA. Em 02/07/2006, passou a vigorar um aditivo com vigência de mais 12 meses. 

 
Ação 2762 – Promoção de Encontros de Comércio Exterior – ENCOMEX 
 

Foram realizados 11 Encontros de Comércio Exterior – ENCOMEX em 2006, 
sendo 4 em Capitais e 7 em grandes cidades do interior com potencial exportador. Esses eventos 
contaram com a presença de 6.124 participantes, com uma média de 557 participantes por 
evento. Apesar da redução no número de participantes em relação a 2005, pôde-se constatar uma 
melhora qualitativa em termos de público, tendo em vista uma participação maior de empresários 
(que é o público-alvo dos ENCOMEX) e redução do número de estudantes. Cerca de 1.950 
empresas participaram desses eventos. 

Apesar da execução financeira ter ficado abaixo do previsto (74,96%), a 
realização física foi de 100%, devido às parcerias estabelecidas que viabilizaram o aporte de 
recursos tanto econômicos (tais como cessão de espaço físico, equipamentos, funcionário, etc.) 
como financeiros. 

 
Ação 2764 – Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador 

 
As inovações que ocorreram em 2006 foram relação à produção do “Aprendendo 

a Exportar Gemas e Jóias” em parceria com o IBGM - Instituto Brasileiro de Gemas e Jóias, do  
“Aprendendo a Exportar Manufaturados de Borracha” em parceria com a ABIPLAST - 
Associação Brasileira de Plástico e do “Aprendendo a Exportar Pescados”. 
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O material produzido nesta ação é necessário para promover a divulgação dos 
treinamentos e cursos oferecidos na ação 2766. O material didático é utilizado e distribuído 
durante os cursos e treinamentos. O material é distribuído para os participantes dos ENCOMEX. 

Além disso, ocorre a distribuição por intermédio de parceiros vários, como por 
exemplo, SEBRAE, Secretarias Estaduais de Industria e Comércio, Federações de Indústria, 
Centros Internacionais de Negócios-CINe outros similares nas diversas Unidades da Federação. 

Cabe ressaltar, também, que o Aprendendo a Exportar é distribuído em forma 
digital via Internet, tanto para consulta “on line” como para “download”. Este produto é 
responsável por aproximadamente 25% dos acessos recebidos pelo Portal do Exportador, que 
atualmente acumula mais 1,8 milhão de acessos. 

A execução física foi menor que a prevista inicialmente em função da não 
reprodução de 15.000 exemplares do CD Aprendendo a Exportar previstos inicialmente. Além 
disso, não foi possível realizar o desenvolvimento multimídia do conteúdo de 3 novos 
Aprendendo a Exportar, conforme previsto, o que consumiria cerca de 60% do total do 
orçamento previsto para 2006. 

 
Ação 2766 – Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior 
 

O estabelecimento de parcerias institucionais contribuirá para a superação das 
limitações orçamentárias, na medida em que os Acordos de Cooperação Técnica prevêem a 
aplicação de recursos financeiros e a destinação de recursos humanos das instituições parceiras 
para a execução dos objetivos do projeto. Estes Acordos possibilitarão, também, um aumento da 
abrangência institucional e geográfica da Ação. 

Além disso, a capacitação de uma nova equipe de formadores em 2006, a 
reformulação metodológica dos Treinamentos para Agente de Comércio Exterior e para 
Empresários de Pequeno Porte, bem como a atualização e ampliação do conteúdo do material 
didático utilizado nos cursos e treinamentos, consistiram em avanços que possibilitarão uma 
melhor efetividade da Ação. 

Esta Ação contribui significativamente para a difusão da cultura exportadora, 
mediante atividades relacionadas à capacitação, na medida em que desde a sua criação foram 
capacitadas mais de 14 mil pessoas em todo o país  (que participaram dos cursos e treinamentos 
oferecidos), em todas as Unidades da Federação e mais de duzentos municípios. 

Em função do orçamento que foi destinado à Ação (R$50.130,00), a previsão 
inicial de 3.429 precisou ser corrigida no SIGPLAN para 600 profissionais capacitados (Previsão 
Corrigida). Entretanto, em busca de melhores resultados e para superar a limitação orçamentária, 
procurou-se estabelecer parcerias institucionais, que aportassem recursos financeiros, humanos e 
de infraestrutura. 

Em 2006 foram articuladas as seguintes parcerias:  
 
-    Acordo de Cooperação Técnica entre o MDIC e a CAIXA, cujas atividades iniciaram em 
2006 e terão continuidade no decorrer dos próximos quatro anos. Prevê a realização de cem 
treinamentos para agentes de comércio exterior, cem cursos básicos de exportação e duas turmas 
de formadores. Iniciou em 2006 com a realização das turmas de formadores, adequação do 
conteúdo, elaboração de planos de aula, ajustes na metodologia e realização de cinco 
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treinamentos para agentes de comércio exterior. Não envolve transferência de recursos 
financeiros entre as instituições. 

-    Acordo de Cooperação Técnica entre o MDIC e os Correios, que consiste na capacitação de 
duas turmas de formadores, cem treinamentos para agentes de comércio exterior e cem 
treinamentos para empresários, com vigência de três anos podendo ser prorrogado por mais dois 
anos. Início da implantação em 2007. Não envolve transferência de recursos financeiros entre as 
instituições. 

-    Acordo de Cooperação Técnica entre o MDIC e Grupo Educacional Uninter, que resultará em 
um curso de especialização em comércio exterior via educação a distância, que contribuirá para 
sequência do processo de capacitação dos agentes de comércio exterior. Será oferecido com 
preço diferenciado para os integrantes da Redeagentes. Início da implantação em 2007. Não 
envolve transferência de recursos financeiros entre as instituições. 

 
Realizou-se 92,58% do orçamento disponível. As restrições impostas pelo período 

eleitoral entre junho de 2006 e o segundo turno das eleições impossibilitaram a divulgação e 
oferta das atividades realizadas pela Ação, o que inviabilizou a formação de novas turmas neste 
período, exceto as que já estavam com os alunos arregimentados e não dependiam de divulgação.  

A contribuição dos parceiros locais foi recursos econômicos, representados por 
divulgação com vistas à arregimentação de candidatos (alunos), cessão temporária de espaço 
físico, equipamentos e funcionários para colaborar na realização dos cursos e treinamentos. 

O Acordo de Cooperação Técnica com a CAIXA, cuja implantação teve início em 
2006, contribuiu para a superação do previsto (Previsão Corrigida informada no SIGPLAN) de 
se capacitar 600 pessoas. Somando-se os cursos e treinamentos realizados diretamente pelo 
MDIC ao realizado em função do Acordo,em 2006 atingiu-se o resultado de 914 pessoas 
capacitadas. 

 
 
 
 
 
 
Ação 2032 – Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior – 
ALICE 
 

O sistema Alice Web cadastrou até dezembro de 2006 cerca de 94.235 (76.761 em 
2006) usuários, oriundos de 101 países (97 em 2006), e foram efetuadas mais de 800.000 
consultas no ano de 2006. 
  
542.000 Acessos ao Site em 2006 
1.295.000 Acessos ao Site até 12/2006 
 
Ação  2686 - Radar Comercial 
 

Em 2006, a base do Sistema foi atualizada com dados relativos ao ano de 2005 e 
com a inserção de novos países. Foram realizados alguns aprimoramentos no site, visando, 
principalmente, melhorias na navegação. Além disso, o trabalho de divulgação foi continuado 
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com a distribuição de folders explicativos e a realização de palestras e treinamentos para 
empresários, técnicos, estudantes e agentes de comércio exterior.  

Os acessos ao Sistema atingiram a média mensal de 3.110 ao longo do ano e o 
número total de usuários cadastrados ultrapassou a casa dos 20.000.  

Tanto as empresas brasileiras, como os órgãos governamentais envolvidos com o 
comércio exterior brasileiro, encontram no sistema Radar Comercial, uma gama de dados e 
análises relativos ao mercado externo, que permite a identificação dos produtos prioritários para 
o Brasil, ou para cada estado da Federação, em diferentes mercados, o que constitui valioso 
elemento para orientar as estratégias de promoção comercial, o direcionamento dos fluxos de 
investimentos voltados para exportações e o balizamento dos interesses brasileiros em 
negociações internacionais. O sistema é também um instrumento que auxilia o exportador 
brasileiro, principalmente as pequenas e médias empresas, no levantamento das potencialidades 
dos seus produtos, em cada um dos mercados constantes da base de dados. 

A compra da base de dados para alimentar o sistema – no valor de R$ 304.100,00 
– foi contabilizada em outra rubrica. Daí, o registro da execução financeira no SIGPLAN ter sido 
zero. 

Ação 2022 – Análise de Processos de Defesa Comercial 
 

Relativamente aos resultados  alcançados em 2006, no tocante à ação “Análise de 
Processos de Defesa Comercial” foram analisados trinta e sete processos; deste total, sete 
investigações foram encerradas com aplicação de medidas, sete sem aplicação e estão em curso 
vinte e três investigações. Neste mesmo período foram realizadas diversas verificações in loco, 
com o objetivo de confirmar as informações prestadas pelas partes interessadas nas respostas aos 
questionários que lhes são encaminhados. O percentual de execução financeira foi de 85,15%. 

No que se refere ao apoio ao exportador no processo de defesa comercial", em 
2006, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC atendeu treze 
exportadores, tendo-lhes sido prestadas todas as informações solicitadas. Foram ainda realizadas 
consultas prévias à abertura de processo, verificações in loco, manifestações a entidades de 
terceiros países a respeito de documentos sobre a possível abertura de investigações contra o 
Brasil e, finalmente, foram elaborados trabalhos internos com o objetivo de preparar a defesa dos 
exportadores brasileiros junto às autoridades investigadoras de terceiros países. 

Quanto aos resultados (físico e financeiro) alcançados em 2006, o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC superou em 25% a sua meta física e 
atingiu cerca de 85,15% da financeira. Não foram utilizados todos os recursos disponíveis, uma 
vez que entidades/setores produtivos solicitaram audiência nas instalações do Rio de Janeiro do 
próprio Departamento de Defesa Comercial  - DECOM. 

 
Ação 2696 – Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços 

 

Durante 2006, foram firmados 2 acordos comerciais, o Acordo de 
Complementação Econômica Mercosul-Cuba e o Acordo-Quadro Mercosul-Paquistão. Além 
destes, foi firmado o acordo de adesão da Venezuela ao Mercosul, por meio de Protocolo para 
aderir ao Tratado de Assunção e demais normativas do Mercosul, em um prazo máximo de 4 
anos. 
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Os trabalhos referentes aos demais acordos que estão sendo negociados 
continuaram sendo executados por este Departamento, acompanhando tanto as reuniões internas 
de consolidação do Mercosul, quanto as previstas no relacionamento externo do bloco, as da 
OMC, UNCTAD e OCDE. 

A celebração de acordos comerciais possibilita melhor acesso de produtos 
brasileiros a mercados tradicionais ou não, mediante redução tarifária, que estimula as 
exportações, e conseqüente criação de empregos, melhora da renda e desenvolvimento 
econômico de todo o país. 

Importa destacar que a execução financeira comprometeu praticamente tudo o que 
foi orçado para 2006, sendo que muitas reuniões deixaram de envolver viagens em 2006, em 
especial porque as negociações da Rodada Doha da OMC foram suspensas em julho/2006 e que, 
no segundo semestre de 2006, a Presidência Pró-Tempore do Mercosul foi atribuída ao Brasil, o 
que fez com que muitas reuniões fossem realizadas em Brasília, fatos estes que tornam evidente 
a necessidade de um orçamento maior para o próximo ano. 

 
Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 
 

Contribuiu para os resultados do Programa na medida em que possibilitou a 
execução de atividades que  não foram previstas ou não poderiam ser alocadas nas demais ações 
do Programa. 

 

Medidas Adotadas para sanear disfunções detectadas: 

 
Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa 
 

Ação 5074:    Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o 
Comércio Exterior – Siscomex 

Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou o alcance dos objetivos e metas 
colimados 

 
 Problemas técnicos para a integração do módulo Drawback às aplicações 

correlatas do Sistema Siscomex. 
Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso 
 

 Foram superados os problemas técnicos para a integração do módulo Drawback às 
aplicações correlatas do Sistema Siscomex. Contudo, optou-se por priorizar a finalização do 
Módulo Drawback Suspensão de modo a viabilizar sua entrada em produção. O desenvolvimento 
do módulo Suspensão Web foi integralmente concluído e este se encontra pronto para 
disponibilização em ambiente de produção. O módulo Drawback Isenção prossegue em 
desenvolvimento, com previsão de conclusão no 1º semestre de 2007.  
 
Responsáveis pela implementação das medidas: SECEX/DECEX  
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3.4   SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - STI - UNIDADE 
JURISDICIONADA  AGREGADA 
 
 

À Secretaria de Tecnologia Industrial, órgão específico singular, compete: 
 
- promover a incorporação de tecnologia ao produto e aos serviços brasileiros, 

inclusive do comércio eletrônico e demais tecnologias da informação, de modo a elevar a 
agregação de valor no País e torná-lo mais competitivo; 

- promover a estruturação e o reforço da infra-estrutura tecnológica de apoio ao 
setor produtivo em articulação com os demais órgãos do governo relacionados com a questão; 

- promover o estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas, 
articulando alianças e ações, com vistas a incrementar a dinâmica tecnológica do setor produtivo;  

- induzir esforços para o equacionamento do impacto do desenvolvimento 
tecnológico e do progresso técnico no emprego; 

- coordenar a implementação, articulada com as autarquias vinculadas, das 
políticas públicas destinadas ao desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica; 

- contribuir para a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico, em especial quanto à aplicação dos 
recursos destinados a investimentos em ciência e tecnologia; e 

  - promover e incentivar o investimento privado em tecnologia. 

 
Programa:  0411 – Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e Serviços 
Ação: 0003 – Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, 

Iluminação e Telecomunicações – COBEI 
 

 Finalidade – PPA: Promover a participação brasileira na normalização 
internacional e regional, nos assuntos afetos à eletricidade, eletrônica, iluminação e 
telecomunicações, que se dá através do COBEI, organismo reconhecido como fórum nacional de 
normalização por Resolução do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial - CONMETRO. 

  Houve execução financeira total do valor previsto no orçamento: R$ 150.000,00. 

 

Ação: 0215 - Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

   

  Finalidade – PPA: Promover a participação brasileira na normalização 
internacional e regional, que se dá através da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), organismo reconhecido como fórum nacional de normalização por Resoluções do 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO. 

  Houve execução financeira total do valor previsto no orçamento: R$ 300.000,00. 
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Programa: 0412 – Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora 

Ação: 2770 – Monitoramento de Barreiras Técnicas 
 

Finalidade - PPA: Identificar, de maneira detalhada e específica para cada 
produto, as barreiras técnicas, normas técnicas, regulamentos técnicos, medidas sanitárias e 
fitossanitárias, procedimentos de avaliação da conformidade (teste, certificação, etiquetagem, 
verificação, declaração do fornecedor, etc) aplicados aos produtos exportados pelas empresas 
brasileiras, assim como, as instituições habilitadas a executar os procedimentos necessários para 
garantir a conformidade dos produtos, serviços e processos em relação às exigências técnicas do 
mercado externo. 

Desde 1947, as sucessivas rodadas de negociação do GATT e, posteriormente, da 
OMC levaram a uma redução contínua das tarifas aplicadas no comércio internacional. A tarifa 
média caiu de mais da 40% para algo em torno de 5%. Por outro lado, os países desenvolveram 
uma extensa e complexa regulamentação sobre os mais diversos setores. Anualmente é 
informado à OMC o lançamento de mais de 1200 regulamentos e medidas sanitárias ou 
fitossanitárias novas.   Assim, cresceu fortemente a importância de temas como normas técnicas, 
regulamentos técnicos, medidas sanitárias, qualidade dos produtos, etc no âmbito do comércio 
exterior. Atualmente, diversas dessas normativas acabaram por constituir-se em obstáculos que 
dificultam o acesso das empresas brasileiras a mercados internacionais. Soma-se a isso a pequena 
dimensão das empresas nacionais e sua pequena experiência no mercado externo. Desse modo 
fica evidente a necessidade de um apoio governamental no sentido de facilitar a compreensão e o 
acesso a informações sobre essas barreiras técnicas para as empresas nacionais exportadoras ou 
que pretendam lançar-se no mercado externo. 

O orçamento de 2006 previa um aporte de R$ 170.000,00 para a realização de 
convênios com instituições brasileiras para a coleta e tratamento de informações sobre barreiras 
técnicas impostas pelos países estrangeiros às empresas brasileiras. 

Numa concepção preliminar, pretendia-se realizar o monitoramento de barreiras 
técnicas para alguns produtos (pelo menos 10), selecionados dentre os que oferecessem grande 
potencial exportador e, em especial, que apresentassem alto valor agregado e conteúdo 
tecnológico. Seriam contemplados segmentos priorizados pela atual Politica Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior. 

Ocorre que, paralelamente, os serviços hoje oferecidos pelo Instituto Nacional  de 
Metrologia, Normalização e Qualidade – INMETRO, através da nova versão do seu sítio 
eletrônico http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ExigenciasTecnicas/pesquisa_exigencias.asp, 
que, em 2006, conseguiu fazer atendimento semelhante a pelo menos 200 novos produtos e, 
adicionalmente, a ampliação dos serviços organizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, através do sítio 
http://www.oksolutions.com.br/oks/ipt/index.jsp, que no ano passado incorporou 74 novos 
produtos à sua base de dados, em face dos resultados demonstrados, evidenciaram inoportuno o 
comprometimento adicional do orçamento da União para simples reforço das ações em causa, 
recomendando uma reorientação dos recursos para 2007, à luz, inclusive, dos resultados obtidos 
e de programas como o PROGEX – Programa de Apoio Tecnológico à Exportação.   

  

Programa: 0419 – Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e 
Médio Porte 
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Ação: 2758 – Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico 
 
 

Finalidade - PPA: Desenvolver marcos regulatórios, normas técnicas, sistemas de 
medida, meios de pagamentos e tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico. 

A Ação objetiva promover o comércio eletrônico no Brasil em áreas de início não 
atrativas para o setor privado, mas com alto efeito demonstrativo ou de impacto relevante em 
setores específicos (ex: vide programa do Governo da Austrália), e dar suporte a atividades de 
desenvolvimento da infra-estrutura jurídica necessárias ao comércio eletrônico. Neste último 
caso trata-se de alinhamento dos recursos disponíveis com as prioridades da política geral para o 
comércio eletrônico, principalmente nas negociações internacionais do Brasil neste campo 
(Mercosul e União Européia). 

No acervo de realizações desta ação encontram-se a construção do Telecentro da 
Moda na cidade de Nova Friburgo/RJ, objeto de ampla parceria com agentes locais; o portal da 
produção fotográfica brasileira (desenvolvido mas não posto em operação); a realização de 
seminário sobre empreendedorismo privado em “micro” ofertas de conectividade; a construção 
do projeto REMTECH (rede internacional para transferência de tecnologia em autopeças, com 
ampla parceria de agentes privados); a construção do portal do Café de Minas Gerais; a 
elaboração de Plano Estratégico para a formação de recursos humanos para o comércio 
eletrônico e para a exportação de software e serviços de tecnologia da informação em Minas 
Gerais (com participação de outros Estados e entidades nacionais). 

O orçamento de 2006 previa recursos orçamentários de R$ 253.096,00 para 
fomento de, pelo menos, três projetos nessa área. 

Ocorre que a dinâmica evolutiva acelerada do meio informacional vem exigindo 
constante diagnóstico e avaliação e o freqüente reposicionamento das iniciativas de governo para 
temas que contribuam de forma mais efetiva para o progresso econômico e social. 

Os recentes programas dos governos para inclusão digital (Telecentros de 
Informação e Negócios, Computador Para Todos, GESAC, PROINFO, etc.), a dinâmica de 
mercado que encontra soluções próprias para a viabilização de negócios em meio eletrônico e o 
universo de novas tecnologias que proporcionam formas alternativas de relações e comércio, 
orientaram para a necessidade de uma reflexão quanto ao estabelecimento de novas prioridades 
na utilização de esforços e recursos públicos nesse universo de tecnologia da informação. 

Destacamos nesse âmbito as discussões relacionadas à definição e implementação 
do padrão tecnológico para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, com vastas 
implicações em termos de inclusão digital, bem como a busca de soluções visando dar mais 
competitividade ao país no setor de serviços de tecnologia da informação, visando o atendimento 
do nascente mercado off-shore neste segmento, que consumiram esforços significativos dos 
agentes de governo no ano de 2006, e que, neste ano de 2007, continuam sendo o foco de 
atenção, em especial no que diz respeito ao estudo de políticas de desoneração fiscal e outros 
incentivos para o segmento produtivo. 

O momento atual requer uma ação de governo mais concentrada, que permita 
obtenção de resultados mais efetivos e em prazo menor, com uma métrica de resultados bastante 
clara e sem o caráter pontual que a ação proposta apresentava. 
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Ação: IC14 – Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas 
 
 

Finalidade - PPA: Contribuir para a inserção competitiva do Brasil na economia 
mundial e, em especial, para o reforço das relações econômicas e comerciais entre o Brasil e a 
União Européia. O objetivo específico do projeto é promover e apoiar a expansão e a 
diversificação das exportações das PME’s brasileiras, com ênfase particular em produtos de 
maior conteúdo tecnológico. O atendimento a esses objetivos se dará por meio do reforço técnico 
e operacional (inclusive com o melhoramento de seus equipamentos) de instituições de apoio às 
PMEs, tais como federações de indústria, associações setoriais, institutos tecnológicos e outras 
instituições públicas e privadas; por meio da realização de eventos de treinamento e capacitação 
de técnicos dessas instituições e das próprias PMEs assim como dos empresários; por meio da 
realização de estudos e do desenvolvimento e aquisição de conteúdos informativos para as 
PMEs; e por meio da realização de atividades de promoção comercial no exterior dos produtos e 
empresas brasileiras. 

Em 29 de junho de 1992, a República Federativa do Brasil e a Comunidade 
Econômica Européia firmaram um Acordo-Quadro de Cooperação visando fomentar o 
desenvolvimento da cooperação em matéria de comércio, investimentos, finanças e tecnologias, 
tendo em conta a situação especial do Brasil como país em desenvolvimento. Esse acordo foi 
promulgado através do decreto nº 1.721, de 28 de novembro de 1995, e publicado no DOU em 
29.11.95.  

No âmbito desse Acordo, em 07 de dezembro de 2005 formalizou-se o Ajuste 
Complementar, com valor total de € 44.000.000,00, conforme quadro orçamentário apresentado 
abaixo, para execução do projeto “Apoio à Inserção Internacional das Pequenas e Médias 
Empresas Brasileiras”, com conclusão prevista para 31 de dezembro de 2010. 

Esse projeto tem por objetivo promover e apoiar a expansão e diversificação das 
exportações das pequenas e médias empresas brasileiras, com ênfase particular em produtos de 
maior conteúdo tecnológico. Compete à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – 
ABDI  a gestão do projeto. 

O orçamento de 2006 previa um aporte inicial de R$ 19.725.000,00 ao projeto, 
oriundos da União Européia, destinados às ações de estruturação e planejamento e à execução da 
primeira etapa (Plano Operacional 1). A meta constante do orçamento previa ações de apoio a 
125 empresas. 

Ocorre que os trâmites burocráticos junto ao Ministério da Fazenda, para abertura 
da conta corrente que permitiria a internalização dos recursos advindos da União Européia, não 
puderam ser concluídos em tempo hábil. 

A conclusão do processo está dependendo de um posicionamento favorável por 
parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, que entende necessária a alteração de 
algumas cláusulas do Ajuste Complementar anteriormente citado. 

Neste momento, procede-se a negociação para a elaboração de uma adenda àquele 
ajuste, de modo que se permita conciliar as exigências de todos os agentes envolvidos: Comissão 
Européia, Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores e Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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QUADRO ORÇAMENTAL GLOBAL DO PROJETO 
 

Moeda: € 
C.E. País Beneficiário Total 

RUBRICAS 
Montante % Montante % Montante % 

1. Serviços 16.400.000 74,6 5.200.000 23,7 21.600.000 49,1,

1.1 A.T. internacional 3.000.000 13,6 0 0,0 3.000.000 6,8

1.2 A.T. local 6.300.000 28,7 700.000 3,2 7.000.000 15,9

1.3 Avaliação e Auditoria 400.000 1,8 0 0,00 400.000 0,9

1.4 Estudos 2.000.000 9,1 0 0,00 2.000.000 4,5

1.5 Formação 4.500.000 20,5 4.500.000 20,5 9.000.000 20,5

1.6 Intercâmbio de 
experiências 200.000 0,9 0 0,00 200.000 0,5

2. Fornecimentos 4.300.000 19,5 1.000.000 4,5 5.300.000 13,6

2.1 Equipamento 3.900.000 17,7 1.000.000 4,5 4.900.000 12,7

2.2 Outros 400.000 1,8 0 0,0 400.000 0,9

3. Obras 0 0,00 0 0,0 0 0,00

4. Informação e Visibilidade 400.000 1,8 200.000 0,9 600.000 1,4

5. Despesas de 
Funcionamento 600.000 2,7 1.600.000 7,3 2.200.000 5,00

5.1 Pessoal local 0 0,00 1.300.000 5,9 1.300.000 3,0

5.2 Outras despesas de 
funcion. 600.000 2,7 300.000 1,4 900.000 2,0

6. Fundos  0 0,0 0 0,0 0 0,0

7. Outros meios 0 0,00 14.000.000 63,6 14.000.000 31,8

8. Imprevistos 300.000 1,4 0 0,00 300.000 0,7

9. TOTAL 22.000.000 100,00 22.000.000 100,00 44.000.000 100,00

 As rubricas 1.1 (Assistência técnica internacional) e 1.3 (Avaliação e auditoria) e, serão 
geridas diretamente pela Comissão Européia. A pedido do Beneficiário, uma parte das rubricas 
1.4 (Estudos) e 1.5 (Formação), correspondente a atividades a realizar na União Européia, 
poderá ser incluída no contrato de Assistência Técnica Internacional.  

 A contribuição da Comunidade Européia para “Imprevistos” só pode ser utilizada pelo 
Beneficiário com acordo prévio com a Comissão.  

 
QUADRO ORÇAMENTAL DA CONTRIBUIÇÃO NACIONAL 

 
Moeda: € 

Outras entidades brasileiras Rubricas Beneficiário 
Públicas Privadas 

TOTAL 

1. Serviços 1.200.000 2.300.000 1.700.000 5.200.000

1.2 A.T. local1 200.000 300.000 200.000 700.000
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1.4 Estudos 0 0 0 0

1.5 Formação2 1.000.000 2.000.000 1.500.000 4.500.000

2. Fornecimentos 0 1.000.000 0 1.000.000

2.1 Equipamento3 0 1.000.000 0 1.000.000

2.2 Outros 0 0 0 0

3. Obras 0 0 0 0

4. Informação e Visibilidade4 0 200.000 0 200.000

5. Despesas de Funcionamento5 0 1.600.000 0 1.600.000

5.1 Pessoal local 0 1.300.000 0 1.300.000

5.2 Outras despesas de funcion. 0 300.000 0 300.000

6. Fundos de Financiamento 0   

7. Outros meios6 0 7.000.000 7.000.000 14.000.000

8. Imprevistos 0 0 0 0

9. TOTAL 1.200.000 12.100.000 8.700.000 22.000.000
 

1 – Contribuição nacional 100% em espécie (custos de peritos de curto prazo que serão 
contratados e pagos diretamente pelos beneficiários e instituições parceiras para colaborarem 
exclusivamente em atividades do projeto). 

2 – Contribuição nacional 22% em dinheiro e 78% em espécie (custos de formadores, salas, 
equipamentos materiais de apoio e outros bens e serviços que serão disponibilizados e/ou 
diretamente contratados e pagos por instituições parceiras e/ou pelos beneficiários diretos 
exclusivamente para a realização de ações de treinamento, informação e intercâmbio organizadas 
no âmbito do projeto). 

3 – Contribuição nacional 100% em espécie (custos de equipamentos novos diretamente 
adquiridos pelos beneficiários no âmbito das atividades do projeto). 

4 – Contribuição nacional 100% em espécie (custos de atividades de visibilidade diretamente 
contratadas e pagas pelas instituições parceiras ou executadas através dos seus próprios meios de 
comunicação e difusão). 

5 – Contribuição nacional 50% em dinheiro (custos de pessoal local, equipamentos, materiais 
e serviços que serão contratados e pagos pela entidade de gestão para assegurar a boa gestão do 
projeto e o funcionamento dos seus escritórios) e 50% em espécie (custos de “inputs” da mesma 
natureza que serão disponibilizados pela Entidade de Gestão ou o MDIC, específica e 
exclusivamente para as finalidades do projeto). 

6 – Contribuição nacional 50% em dinheiro e 50% em espécie (custos de pessoal, bens e 
serviços que serão contratados e pagos diretamente pelas PME beneficiárias de intervenções do 
projeto e/ou pelas suas associações representativas). 

Total da co-participação nacional a realizar em dinheiro: 8.800.000 € (40,0%) 

Total da co-participação nacional a realizar em espécie: 13.200.000 € (60,0%) 
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Ação: 0494 – Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios 

 
Finalidade - PPA: Pesquisar, desenvolver e massificar a utilização de 

Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, no sentido de incluir digitalmente e fornecer 
capacitação técnica empresarial, constituindo assim, uma importante tentativa de acesso às novas 
tecnologias de informação e comunicação com o intuito de dissolver os gargalos existentes na 
questão da exclusão digital e social da população brasileira. Ademais, visa criar oportunidades de 
negócio e trabalho que induzam o crescimento, geração e produção de emprego e renda. O 
modelo proposto na ação expande o conceito de Telecentro tradicional e busca a chamada 
alfabetização digital e capacitação técnica empresarial no uso de TIC, tornando-os também 
disseminadores e usuários das novas tecnologias de informação. 

A ação objetiva apoiar a implantação de Telecentros de Informação e Negócios, 
tanto no que diz respeito às ações de infra-estrutura, quanto àquelas que proporcionam geração 
de conhecimento para a rede. Os parceiros realizam suas contribuições em diversas etapas do 
processo de implantação dos Telecentros de Informação e Negócios, incluindo as de logísticas 
para entrega de equipamentos. 

O orçamento previsto para a referida ação em 2006 foi de R$ 967.149,00, tendo 
sido executado o valor de R$ 961.464,00, correspondente a 99,41% do total. 

A superação da meta física em 115,4%, implantação de 1.000 Telecentros, foi 
possível em virtude das diversas parcerias viabilizadas por este Ministério, atingindo 1.154 
telecentros implantados. 

O Ministério buscou atender as necessidades para a implementação do projeto por 
meio de diversas parcerias estabelecidas durante sua execução. 

Dessa forma, estabeleceram-se parcerias com as mais variadas vocações, as quais 
participaram da divulgação para envio de propostas de implantação, doação de equipamentos, 
logística de entrega, disponibilização de conteúdos, realização de capacitações, agregação de 
capital humano e disponibilização de tecnologias. Todo esse esforço proporcionou, entre outros 
resultados, a habilitação de 2.012 Telecentros e o apoio à implantação de 1.154 unidades TINs. 

A ação busca promover o fortalecimento das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte mediante a formação e capacitação empresarial, acesso à informação, ao comércio 
exterior e ao comércio eletrônico. Estimulando assim, por meio das Tecnologias de Informação e 
Comunicação, novos empreendimentos e a viabilização de oportunidades de negócios. 

 
Programa: 0812 - Competitividade das Cadeias Produtivas 

  
Ação: 6512 – Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas 

 

 
Finalidade - PPA: A ação tem por finalidade identificar tecnologias a serem 

desenvolvidas para atender demandas futuras nas cadeias produtivas e/ou a eliminação de 
gargalos tecnológicos. A ação tem ainda como objetivo maior o aumento da competitividade dos 
produtos industrializados nacionais. 
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 A prospectiva tecnológica, ramo dos estudos de projeção do futuro, está, desde os 
anos 60, enriquecida por extensa literatura e contínuos desdobramentos.  

A enorme rapidez com que se têm desenvolvido o interesse pela construção de 
cenários e projeções de tendências econômicas e tecnológicas têm explicação natural devido a 
crescente aceleração dos avanços científicos, da inovação tecnológica e do ritmo do processo de 
desenvolvimento econômico ocorridos após a II Guerra Mundial.  

Organizações internacionais ou intergovernamentais, universidades, instituições 
várias, empresas de consultoria e engenharia e numerosos especialistas ocupam-se, hoje, da 
análise dessas questões.  

Um papel particularmente importante tem sido desempenhado pela Organização 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO que, aliás, tem uma longa 
história de frutífera cooperação com o Brasil, o que ilustra bem o seu papel indutor de 
modernização econômica durante mais de três décadas de notáveis serviços aos países ditos em 
desenvolvimento.  

Os estudos prospectivos são importantes ferramentas para a gestão da 
competitividade de negócios e de C&T, entre outros. Entre muitos possíveis usos, a prospecção 
tecnológica pode indicar oportunidades e ameaças ao desenvolvimento tecnológico, setorial e 
regional, apontando gargalos, limitações, oportunidades e demandas por tecnologias. Todavia, a 
questão deve ser enfocada em termos de desempenhos de sistemas sociais e econômicos, onde a 
tecnologia, ou outros fatores de desenvolvimento vão operar, o que implica na necessidade de se 
adotar a visão holística.  

O governo tem um interesse especial em apoiar estes estudos de forma a que suas 
conclusões possam ser consideradas no planejamento e implementação das políticas públicas de 
fomento ao desenvolvimento, por meio do apoio às tecnologias portadoras do futuro. O processo 
de construção da visão prospectiva, contudo, está associado às cadeias produtivas, que 
constituem uma visão de um determinado setor industrial desde as matérias primas até os 
produtos finais, incluindo os ramos intermediários.  

O MDIC tem tratado as cadeias produtivas através dos Fóruns de 
Competitividade. Com a divulgação da Política Industrial, Tecnológica e do Comércio Exterior, 
novas prioridades foram trazidas para o Ministério, as quais levaram a novas ações e 
modificaram o papel e o funcionamento dos fóruns. No caso do GT de Tecnologia do Fórum de 
Siderurgia, que é coordenado pela STI, em 2005, foi feita a tentativa de uso dos recursos da ação 
em parceria com a iniciativa privada, tendo sido encaminhada à STI uma proposta de Convênio 
pela UFSCar que não pode ser concretizada a tempo por dificuldades com certidões e assinaturas 
dos representantes da Universidade.  

Em 2006, o projeto deixou de ser tratado pelo GT, já que a prioridade, atendendo 
a PITCE, passou a ser o desenvolvimento da siderurgia a carvão vegetal. No período não foi 
possível identificar outra cadeia produtiva, ligada a um fórum de competitividade e a ação 
acabou não sendo implementada. Outro aspecto que contribuiu para a não realização foram os 
limitados recursos financeiros que, segundo consulta informal feita no início de 2006 ao 
representante da UFSCar, só seriam suficientes para um estudo prospectivo preliminar, deixando 
de lado alguns elos da cadeia. Lembremos que os estudos de prospectiva têm como principal 
instrumento a aplicação de questionários “delphi” que compõem uma pesquisa junto aos 
profissionais da cadeia produtiva, desde pesquisadores até representantes da sociedade. Há 
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portanto uma relação direta entre a representatividade do estudo e o número de profissionais 
entrevistados e, logicamente, entre este número e os custos da mesma.  

Contando com recursos limitados que não seriam mais suficientes para o 
desenvolvimento de um estudo de qualidade sobre a cadeia siderúrgica e sem terem sido 
identificados outros fóruns para aplicar a ação, a mesma não foi implementada em 2006, 
devendo ser re-formulada em termos financeiros de forma. 

 

Ação: 11KG – Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e 
Médio Porte 

 

Finalidade - PPA: Intensificar o intercâmbio e a cooperação entre parceiros 
tecnológicos e empresariais brasileiros, e entre estes e entidades homólogas européias, com vista 
ao aumento da qualidade e inovação tecnológica de produtos e processos em setores industriais 
selecionados ( plásticos e eletroeletrônicos). 

O Ajuste  Complementar ao Acordo-Quadro  de Cooperação firmado entre a 
Comunidade Econômica Européia e a República Federativa do Brasil em janeiro de 2.004,  
convalidado por Despacho do  Ministro da Fazenda de 23 de setembro de 2.005 implementa o 
projeto Rede de Centros Tecnológicos e Apoio as PMEs.  

O orçamento do projeto inclui  recursos financeiros e não financeiros,  brasileiros 
e europeus. Parte da contribuição financeira da União Européia será gerida pelo MDIC. A outra 
parte se refere aos recursos a serem administrados diretamente pela própria União Européia. O 
montante da contribuição da Comissão Européia sob responsabilidade do MDIC  ingressará no 
país via conta do Tesouro Nacional. Os recursos serão alocados na ação 266111KG – Rede de 
Centros Tecnológicos e Apoio as PMEs do Brasil do Programa 0812 – Competitividade da 
Cadeia Produtiva. 

A  contrapartida brasileira será financiada com recursos em espécie (não 
financeiros) de instituições brasileiras beneficiadas pelo projeto, e contribuições em numerário 
(financeiro) do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico – FNDCT, unidade 
orçamentária do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT. 

O Ajuste Complementar permitiu a delegação das atividades a serem executadas 
pelo beneficiário, MDIC, a uma instituição brasileira denominada pela Comissão Européia:  
Entidade de Gestão do Projeto – EGP. De tal forma, o MDIC firmou Acordo de Cooperação com 
a FINEP delegando-lhe, assim, tal atribuição para repassar os recursos da contribuição européia 
alocados em  dotação orçamentária específica. A escolha da FINEP, empresa pública vinculada 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, se justifica pelo fato desta empresa gerir os 
recursos da contrapartida brasileira no âmbito do FNDCT,  e também possuir  estrutura 
institucional  adequada para exercer as atividades de coordenação do projeto. 

 Assim sendo  os recursos disponíveis deverão ser aplicados no desenvolvimento  
das seguintes atividades: 

- Fóruns Empresariais e Tecnológicos;  
- Seminários, workshops temáticos; 
- Programas de Intercâmbios técnicos e científicos; 
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- Missões de promoção, visando identificar e motivar parceiros tecnológicos e empresariais 
potencialmente interessados em colaborar com as atividades do projeto. 

 Os recursos financeiros da contribuição européia deveriam ser repassados a 
FINEP, mediante convênio. Parte dos recursos foram empenhados, mas não foram pagos, ou seja 
não houve execução física e orçamentária em 2.006. Isso em decorrência  de entraves 
burocráticos que regulam a transferência de recursos ao proponente, assim como por não terem 
sido firmados pela FINEP os contratos a serem financiados com recursos europeus, até a data 
estabelecida pelo Ajuste Complementar. 

 Conseqüentemente, a Comissão Européia sugeriu que o projeto fosse 
reestruturado. Desta forma representantes do MDIC, FINEP e Comissão Européia trabalham  na 
reorganização das atividades do projeto. 

 Os contratos subsidiariam, entre outras ações, o desenvolvimento das duas 
atividades centrais do projeto: a) compra de equipamentos para reforço da infra-estrutura de 
centros tecnológicos; b) desenvolvimento de projetos piloto de cooperação tecnológica entre 
empresas e centros tecnológicos brasileiros e seus homólogos europeus. Para implementar tais 
atividades (a e b), deveriam ser elaborados e publicados editais de licitação necessários para  
compra dos equipamentos, bem como a chamada publica para seleção dos projetos a serem 
beneficiados. O processo de execução das atividades a) e b) deveria respeitar tanto o disposto na 
legislação brasileira quanto as regras da regulamentação européia, conforme disposto no Ajuste 
Complementar firmado pelo Brasil. Na realidade a eliminação das divergências entre as duas 
legislações se constituiu em um obstáculo adicional  à execução das ações. 

  Em anexo Quadro Orçamental Global   

 

I - Quadro orçamental global 
 

BRASIL 
RUBRICAS CE 

Numerário Espécie 
Total 

1 SERVIÇOS 3.000.000 450.000 650.000 4.100.000

1.1 A.T. Internacional 1.600.000 0 0 1.600.000

1.2 A.T. Local 100.000 400.000 0 500.000

1.3 Auditoria, Avaliação e Controlo 
(externos) 400.000 0 0 400.000

1.4 Estudos 200.000 0 0 200.000

1.5 Formação1 675.000 25.000 400.000 1.100.000

1.6 Intercâmbio experiências 25.000 25.000 0 50.000

1.7 Outros serviços2 0 0 250.000 250.000

2 FORNECIMENTOS 2.100.000 1.050.000 150.000 3.300.000

2.1 Equipamento 2.100.000 1.050.000 0 3.150.000

2.2 Outros 0 0 150.000 150.000

3 OBRAS3 0 0 500.000 500.000
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4 INFORM. E VISIBILIDADE4 300.000 0 100.000 400.000

5 DESPESAS FUNCIONAMENTO5 100.000 400.000 400.000 900.000

6 TRANSFERÊNCIA DIVISAS ---- ---- ---- ---- 

7 FUNDOS DE FINANCIAMENTO6 2.200.000 3.000.000 2.800.000 8.000.000

8 OUTRAS RUBRICAS ---- ---- ---- ---- 

9 IMPREVISTOS 300.000 0 0 300.000

10       T O T A L 8.000.000 4.900.000 4.600.000 17.500.000

 

Contribuições do Brasil em espécie: 

1 - honorários e encargos sociais relativos aos bolseiros e estagiários na Europa; 
disponibilização de salas e equipamentos e serviços de apoio prestados pelos próprios 
beneficiários às atividades de formação; 
2 - serviços ligados à montagem, operação e manutenção de equipamentos fornecidos pelo 

projecto;  

3 - obras de adaptação de instalações realizados pelos próprios beneficiários, com vista à 
instalação dos equipamentos fornecidos pelo projecto; 

4 - ações de informação/visibilidade realizadas através dos meios próprios dos beneficiários; 

5 - pessoal dos quadros do beneficiário e/ou da entidade de gestão colocado a tempo inteiro ao 
serviço do projecto; fornecimento pela entidade de gestão de escritórios, equipamentos, 
materiais, utilidades e serviços necessários ao funcionamento do projecto,  

6 - contribuições das instituições beneficiárias de subvenções para apoiar projectos piloto de 
pesquisa e desenvolvimento (pessoal, instalações, equipamentos, materiais, etc.).    

 
II - Quadro orçamental da contribuição nacional 

 

RUBRICAS Beneficiário 

Outros 
organismos 

públicos 
brasileiros 

Outros Total 

1 SERVIÇOS 450.000 250.000 400.000 1.100.000

1.2  A. Técnica Local 400.000 0 0 400.000

1.5  Formação 25.000 200.000 200.000 425.000

1.6 Intercâmbio experiências 25.000 0 0 25.000

1.7 Outros serviços 0 50.000 200.000 250.000

2 FORNECIMENTOS 1.050.000 75.000 75.000 1.200.000

2.1 Equipamento 1.050.000 0 0 1.050.000

2.2 Outros 0 75.000 75.000 150.000

3 OBRAS 0 250.000 250.000 500.000
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4 INFORMAÇÃO E 
VISIBILIDADE 

0 50.000 50.000 100.000

5 DESPESAS 
FUNCIONAMENTO 

800.000 0 0 800.000

5.1  Pessoal Local 700.000 0 0 700.000

5.2  Outros 100.000 0 0 100.000

7 FUNDOS DE 
FINANCIAMENTO 

3.000.000 1.500.000 1.300.000 5.800.000

10       T O T A L 5.300.000 2.125.000 2.075.000 9.500.000

 

Devido a reorganização do projeto os quadros orçamentais serão reestruturados.  

Adicionalmente, em 2.006 foi providenciada a instalação da Unidade de Gestão 
do Projeto – UGP. Na UGP,  localizada  na sede da FINEP no Rio de Janeiro, trabalham técnicos 
da FINEP e da empresa de assistência técnica internacional  contratada diretamente pela 
Comissão Européia. 

A equipe do projeto desenvolveu ações necessárias à formatação e implementação 
do projeto. Desta forma enfatizou-se a consolidação  dos planos operacionais, em consonância 
com o disposto no Ajuste Complementar. Para tanto se buscou uma aproximação com os 
parceiros. Cabe lembrar que foi constituído um Comitê Consultivo composto por representantes 
dos seguintes órgãos: 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC; 

Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT; 

Confederação Nacional da Indústria - CNI; 

Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE; 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; 

Instituto Euvaldo Lodi - IEL 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE; 

Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos - ELETROS; 

Associação Brasileira da Indústria do Plástico - ABIPLAST; 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP; e 

Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial . 

O objetivo do comitê é de acompanhar, avaliar e propor as diretrizes para o 
desenvolvimento do Projeto Rede de Centros Tecnológicos. 

Também se  buscou  viabilizar a garantia de alocação de recursos  da contrapartida nacional, 
originária no Fundo Verde-Amarelo, em ações consoantes com os objetivos do projeto. 

 150



 

3.5   SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS - SCS - UNIDADE 
JURISDICIONADA  AGREGADA 
 
 

À Secretaria de Comércio e Serviços, nos termos do Decreto nº 5.532, de 6 de 
setembro de 2005, compete: 

 

- analisar e opinar sobre a aceitação de compromissos nos acordos multilaterais, 
regionais ou bilaterais na área de comércio e serviços; 

- formular, implementar e avaliar políticas públicas para o desenvolvimento dos 
setores de comércio e de serviços; 

- formular e estabelecer políticas de informações sobre comércio e serviços e 
implementar sistemática de coleta, tratamento e divulgação dessas informações; 

- analisar e acompanhar o comportamento e tendências dos setores de comércio e 
serviços no País e no exterior, em conjunto com outros órgãos governamentais e privados;  

- propor ações que promovam a modernização e contribuam para a superação de 
entraves ao crescimento das atividades econômicas de comércio e do setor de serviços no País; 

- formular, coordenar, acompanhar e avaliar, no âmbito da competência do 
Ministério, as ações e programas que afetem o desenvolvimento dos setores de comércio e de 
serviços; 

- elaborar e promover a implementação, em articulação com outros órgãos públicos e 
privados, de medidas de simplificação, desburocratização e desregulamentação das atividades de 
comércio e de serviços, visando o seu desenvolvimento e o combate à informalidade no País;  

- realizar parcerias estaduais, a fim de desenvolver os setores de comércio e de 
serviços locais, inclusive em complementação e apoio ao desenvolvimento de atividades 
produtivas dos setores da agricultura, industrial e de turismo; 

- incentivar práticas para a implementação do balanço de responsabilidade social e de 
ecoeficiência nas empresas dos setores de comércio e de serviços; 

- propor, elaborar e implementar políticas para a melhoria da qualidade e 
produtividade dos serviços de registro do comércio, no País; 

- supervisionar os serviços de registro do comércio e atividades afins, em todo o 
território nacional; 

- articular e propor medidas voltadas à redução do "custo Brasil" nas atividades de 
comércio e serviços, em articulação com outros organismos públicos e privados; 

- apoiar e participar das negociações internacionais referentes aos setores de 
comércio e serviços; 
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- participar da elaboração, implantação e implementação de normas, instrumentos e 
métodos que promovam a modernização e a atuação tecnológica dos setores de comércio e de 
serviços, no País; 

- recomendar a criação, revogação ou correção de atos que não atendam aos objetivos 
e normas constantes da legislação vigente nas áreas de comércio e de serviços; e 

- participar de questões relativas à competitividade dos setores de comércio e de 
serviços relacionados ao processo de inserção internacional e fortalecimento das cadeias 
produtivas, em coordenação com as áreas afins do Ministério e outras entidades governamentais 
e privadas. 
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PROGRAMA 0411 – GESTÃO DAS POLÍTICAS INDUSTRIAL, DE COMÉRCIO E DE 
SERVIÇOS 
 
Ação: 2031 – Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins 
 
Objetivo Geral 

Manutenção administrativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio 
(inclusive da Junta Comercial do Distrito Federal), executada de forma direta, e trabalhos 
diversos que envolvem várias outras ações específicas do registro mercantil. 

Objetivos Específicos 
 

1) Propiciar os meios para o exercício da função do DNRC de supervisão, 
orientação, coordenação, normatização, fiscalização jurídica e apoio técnico para a execução dos 
serviços de registro mercantil no País, de natureza federal, de responsabilidade do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e executados, mediante delegação, pelas Juntas 
Comerciais dos Estados; 

2)   Possibilitar que os serviços de registro mercantil e atividades afins sejam 
exercidos em todo o País de maneira uniforme, harmônica e interdependente, em consonância 
com os anseios da sociedade, bem como oferecer serviços ágeis, seguros e eficientes a seus 
usuários, dotando o DNRC de recursos necessários para possibilitar o desenvolvimento de suas 
atribuições legais e institucionais (art. 4º da Lei nº 8.934/94), envolvendo despesas de diárias e 
passagens, material de consumo, locação de mão de obra, serviços de terceiros, etc. 

3)  Consolidar o Sistema Nacional de Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins - SINREM, em conjunto com as Juntas Comerciais; 

4)   Dar continuidade ao “Prêmio Qualidade e Produtividade do Registro 
Mercantil”, inclusive revisando anualmente a sua Norma Executiva, e realizando a 
verificação/auditoria dos dados informados, para classificação das Juntas Comerciais e entrega 
do prêmio a elas, ao final de cada edição. 

Forma de Implementação 
Direta Descentralizada 

 
Demonstrativo Físico E Financeiro 
 
 

Com base nas informações indicadas nos relatórios extraídos do SIAFI, recebidas 
através do Memorando nº 02/SPOA/SE, de 10/01/2007, da Subsecretaria de Planejamento, 
Orçamento de Administração / MDIC, alterados via e-mail em 16/01/2007, também da SPOA, 
no exercício de 2006 os recursos orçamentários autorizados, empenhados, liquidados e pagos 
estão indicados no demonstrativo abaixo e  incluem despesas de manutenção administrativa do 
DNRC e da JCDF. 
 

Demonstrativo Financeiro 

Fonte de 
Recurso 

Lei+Crédito 
(a) 

Valor Empenhado 
(b) 

% 
(b/a) Valor Liquidado Valor Pago 

0150 5.008.488,00 4.990.512,96 99,64% 4.990.512,96 4.796.673,10 
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Fonte: Relatórios do SIAFI enviados pela SPOA/SE/MDIC 
 
Tendo por fonte os relatórios estatísticos encaminhados pelas Juntas Comerciais, os 

números de empresas constituídas, alteradas e extintas, no período de janeiro a dezembro de 
2006, foram: 467.046 constituições; 737.566 alterações e 119.440 extinções, totalizando, assim, 
1.324.058 atos registrados. 
 

Meta Física Previsto 
(A) 

Realizado 
(B) 

% 
(B/A) 

Registros referentes à constituição, alteração e 
extinção de empresas no País. 1.425.000 1.324.058 92,91% 

 
 

PROGRAMA DE TRABALHO 
 

Para 2006, foi previsto e executado o seguinte programa de trabalho. 
 

Metas Previsto Realizado % 

a) Reestruturação e adequação administrativa do DNRC 
Elaboração de proposta de Estrutura Organizacional e de 
proposta de Necessidades de Recursos Humanos. 

 
 

01 

 
 

01 

 
 

100%

b) Prêmio de Qualidade e de Produtividade do Registro 
Mercantil 
Visita de orientação do Prêmio Qualidade e Produtividade 
do Registro Mercantil ................ ................ 
Visita de verificação final do Prêmio Qualidade e 
Produtividade do Registro Mercantil ................................. 

 
 

01 
 
        01 

 
 
- 
 

01 

 
 
 
 

100%

c) Encontro Nacional de Registro do Comércio – ENARC 01 01 100%

d) Fórum de Presidentes das Juntas Comerciais 03 03 100%

e) Modernização da Base Legal e Normativa do Registro 
Mercantil (Reuniões de Grupos de Trabalho)  05 05 100%

f) Proposta de Projeto de Lei para reconstituição da remuneração 
dos Vogais da Junta Comercial do Distrito Federal – JCDF. 01 01 100%

g) Análise Comparada entre Instituições Estrangeiras e acordos 
internacionais (Visitas a órgãos e entidades dos EUA) 04 04 100%

h) Pesquisa Nacional de Prazos para Abertura de Empresas no 
Brasil 01 01 100%

i) Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Comitê Temático Racionalização Legal e 
Burocrática (Participação em Reuniões) 

02 02 100%

j)Encontros de Procuradores e de Secretários-Gerais das Juntas 
Comerciais 
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Encontro de Procuradores de Juntas Comerciais .................. 
Encontro dos Secretários-Gerais das Juntas Comerciais ...... 

01 
01 

02 
01 

200%
100%

k) Encontro de Técnicos do Registro Mercantil 02 02 100%

l) Treinamento de técnicos da Junta Comercial do Estado de 
Rondônia 01 01 100%

m) Encontro de Presidentes das Juntas Comerciais – Projeto de 
Lei REDESIM 08 08 100%

n) Encontro de Presidentes e técnicos das Juntas Comerciais – 
Projeto Cadastro Sincronizado (da Secretaria da Receita  
Federal) 

02 02 100%

o) Encontro de Presidentes e técnicos das Juntas Comerciais e 
outros órgãos – Projeto Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED (reuniões) 

06 06 100%

p) Encontros / Reuniões / Treinamentos na área de Informática. 07 07 100%

 
 
A seguir são prestadas informações sobre as ações supracitadas: 

 
a) Reestruturação e  Adequação Administrativa do DNRC 

 
Historicamente, o DNRC caracterizou-se pelo esforço em promover o 

aprimoramento do registro empresarial sob o aspecto normativo e operacional, racionalizando-o 
e desburocratizando-o, além de reaparelhar as Juntas Comerciais, visando oferecer serviços 
ágeis, seguros e eficientes à classe empresarial.  

É bom frisar que cumpre ao DNRC, como órgão central do SINREM, com 
funções supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, no plano técnico e supletivo, no 
plano administrativo, promover o fortalecimento dos órgãos do Sistema, mediante a adoção de 
medidas institucionais, técnicas e administrativas. 

Ao longo dos anos, a estrutura e os recursos humanos do DNRC foram sendo 
gradativamente reduzidos, resultando, há vários anos, em uma situação insustentável e que 
repercute danosamente no cumprimento da missão institucional do Departamento. Por outro 
lado, as demandas externas aumentaram imensamente, agravando ainda mais essa situação. 

A par disso, têm sido feito enormes esforços internos buscando reduzir os efeitos 
da falta de infra-estrutura administrativa, técnica e operacional do DNRC em relação às 
necessidades do SINREM. 

Com a sinalização do MDIC, conforme o contido no Memorando-Circular nº 
02/SPOA, de 09 de janeiro de 2006, em promover ajustes no Decreto de sua Estrutura 
Regimental, da qual o DNRC, vinculado à Secretaria de Comércio e Serviços, é parte integrante, 
foi apresentado um projeto de reestruturação do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, o qual foi encaminhado pela Secretaria de Comércio e Serviços ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, onde se encontra em análise. 
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b) Prêmio Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil 
 
O Prêmio Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil foi instituído pela 

Portaria nº 344, de 30/10/95, e vem sendo objeto de algumas adaptações a cada ano, as quais são 
analisadas por um Grupo de Trabalho constituído para esta finalidade, por meio de Portaria. O 
Prêmio encontra-se, hoje, em  sua 11ª Edição, e tem como objetivo fazer com que as Juntas 
Comerciais (dirigentes, servidores e colaboradores do SINREM – Sistema Nacional de Registro 
de Empresas Mercantis) busquem permanentemente a melhoria da qualidade e produtividade dos 
serviços prestados aos clientes das Juntas Comerciais dentro das normas legais do registro 
mercantil. Em 2006 continuou-se dando maior ênfase ao cumprimento da legislação que rege o 
registro mercantil, bem como ficou mantida a eleição e premiação do “Servidor do Ano” de cada 
Junta Comercial. 

O Prêmio busca, ainda, as seguintes metas: cumprir a legislação que rege o 
registro mercantil; propiciar satisfação dos clientes; melhorar a ambiência do trabalho; aprimorar 
os meios tecnológicos; reduzir desperdícios, erros e retrabalho; propiciar a capacitação, 
valorização e comprometimento do servidor; buscar a excelência na qualidade dos serviços 
prestados; estimular o cumprimento das metas do planejamento estratégico; implementar a 
disseminação das informações institucionalizadas. 

Desenvolvido em parceria com as Juntas Comerciais, o Projeto está aprovado em 
Portaria, que anexa Norma Executiva discutida e homologada pelas Juntas Comerciais. Ela 
estabelece indicadores de desempenho relacionados com a satisfação dos usuários e busca a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados.  

Para legitimar o processo, todas as Juntas Comerciais passam por Visitas de 
Orientação quanto à implementação da nova versão (o que acontece, normalmente, entre os 
meses de abril/maio) e Visitas Finais de Verificação/Auditoria dos dados (que ocorrem a partir 
da segunda quinzena do mês de outubro), efetuadas por Comissão Mista constituída de técnicos 
do DNRC e das Juntas Comerciais, indicados pelas mesmas. Porém, devido a restrições 
orçamentárias e financeiras, no exercício de 2006, somente foram visitadas, e uma única vez, as 
Juntas Comerciais que não participaram na edição anterior, ou as que não atingiram as faixas 
Ouro ou Prata, totalizando 8 Juntas Comerciais visitadas. 

O Prêmio foi conferido a cada Junta Comercial, por ocasião da realização do 
Encontro Nacional de Registro do Comércio- ENARC, em Curitiba (PR) no período de 06 a 
08/12/2006.  

 
c) Encontro Nacional de Registro do Comércio – ENARC 

 
Com o objetivo de propiciar o intercâmbio de experiências e informações entre os 

profissionais do SINREM, é promovido anualmente, sob coordenação do DNRC, o Encontro 
Nacional de Registro do Comércio – ENARC, o qual foi realizado em Curitiba (PR), no período 
de 06 a 08/12/2006, contando com a participação de 25 Juntas Comerciais e, ainda, de 
convidados externos. 

 
d) Fórum de Presidentes das Juntas Comerciais 

 
Constituindo-se em instância gerencial estratégica do Sistema Nacional de 

Registro de Empresas Mercantis – SINREM, no Fórum de Presidentes das Juntas Comerciais são 
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tomadas  decisões de formulação e implementação de políticas para administração e execução do 
registro mercantil. 

Em 2006, foram realizados 3 fóruns, sendo 2 em Brasília (DF), no dia 10/01/2006 
e de 21 a 22/08/2006 e 01 em Curitiba (PR), de 06 a 09/12/2006.  

 
e) Modernização da Base Legal e Normativa do Registro Mercantil 

 
O processo de Modernização da Base Legal do Registro Mercantil é conduzido 

pelo DNRC com o apoio de Grupos de Trabalho formados para revisão e adequação das 
Instruções Normativas editadas, publicadas e disponibilizadas no sítio do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio (http://www.dnrc.gov.br/legislação), bem como em relação à 
legislação, quando necessário. 

 
Em 2006, foram realizadas 5 reuniões de Grupos de Trabalho, sendo:  
• Vitória (ES), no período de 24 a 27/01/2006, para discussão sobre o Manual 

das Sociedades Anônimas, Instruções Normativas, Reconhecimento de Firma, 
Leiloeiros e Outros;  

• Belém (PA), no período de 21 a 24/03/2006, reuniu-se o Grupo de Trabalho 
de Informática, a fim de tratar sobre CNE, SIARCO, Digitalização, Livros 
Digitais, RE – Requerimento Eletrônico, Estrutura de Informática nas Juntas 
Comerciais, Suporte de TI das Juntas Comerciais dentre outros assuntos;  

• Brasília (DF), no período de 25 a 27/04/06, GT de Informática, para dar 
continuidade aos assuntos anteriores e discutir sobre Segurança e Relatórios 
Gerenciais, a fim de se estabelecer uma política de segurança clara, alinhada 
com os objetivos do negócio, e demonstrar o seu comprometimento com a 
segurança da informação;  

• Fortaleza (CE), nos dias 03 e 04/07/06, GT Informática, a fim de tratar: CNE, 
Portal do Registro de Empresas, FCN Eletrônica, RE, atendimento das 
demandas e dos sistemas do DNRC, GRU dentre outros; 

•  Brasília (DF),  nos dias 13 e 14/11/06, reuniu-se o GT Livros Mercantis e 
representantes da FENACON e ainda em Brasília, dias 20 e 21/11/06, 
reuniram-se os GT Livros Mercantis e GT SPED – Sistema Público de 
Escrituração Digital.  

 
No exercício de 2006 foram editadas e publicadas as seguintes Instruções 

Normativas: 

- IN Nº 100, DE 19/04/2006.- Aprova o Manual de Atos de Registro Mercantil das 
Sociedades Anônimas. 

- IN Nº 101, DE 19/04/2006.- Aprova o Manual de Atos de Registro Mercantil das 
Cooperativas. 

- IN Nº 102, DE 25/04/2006. - Dispõe sobre a autenticação de instrumentos de 
escrituração dos empresários, sociedades empresárias, leiloeiros e tradutores 
públicos e intérpretes comerciais. 
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f) Proposta de Projeto de Lei para Reconstituição da Remuneração dos Vogais da Junta 

Comercial do Distrito Federal – JCDF 
 

Elaborada proposta de Lei pelo DNRC para ser remetida à Secretaria de Comércio 
e Serviços, com a finalidade de reconstituir a remuneração dos Vogais da Junta Comercial, 
atualmente exercendo suas funções sem remuneração. 

 
g) Análise Comparada entre Instituições Estrangeiras e Acordos Internacionais  
 

Foi instituído um Acordo entre o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio e o Chefe do Departamento de Comércio dos Estados Unidos com vistas à 
implementação de ações de interesse mútuo entre Brasil e EUA. 

No âmbito desse Acordo, foi constituído Grupo de Trabalho de Facilitação e 
Promoção de Negócios e incluída na sua pauta a ação “Proposta para o Registro Mercantil”, 
objetivando o estabelecimento de mecanismos visando a troca de informações do DNRC com os 
órgãos responsáveis pelo Registro Mercantil em pelos menos quatro (4) Estados norte-
americanos. A 1ª Reunião do Mecanismo de Consultas Informais -  MDIC-DOC , foi realizada 
em Brasília, em 27/04/2006. 

Em consonância com os objetivos propostos na II Reunião do Mecanismo de 
Consultas Informais MDIC-DoC, realizada em 7 de novembro de 2006 em Washington, foram 
organizadas pela U.S. Trade And Development Agency Visitas Técnicas por representantes do 
DNRC a Órgãos de Registro Mercantil e outras Entidades dos Estados Unidos., que ocorreram 
no período de 09 a 17/12/2006, nas cidades de Boston, Concord, Washington e Wilmington. 

 
h) Pesquisa Nacional de Prazos para Abertura de Empresas no Brasil 

Foi realizada pesquisa pelo DNRC, juntamente com as 27 Juntas Comerciais do 
País, a qual indicou como resultado médio nacional para abertura de empresas no Brasil 1,9 dias 
na Junta Comercial e 21,2 dias para os demais órgãos anuentes. 

 
i) Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Comitê Temático 

Racionalização Legal e Burocrática 
 

 Participação de representante do DNRC em reuniões para discussão de temas 
voltados para a desburocratização de questões relacionadas às microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

 
 

j) Encontro de Procuradores e Secretários-Gerais de Juntas Comerciais  
 

 Com o objetivo de aprimorar as Instruções Normativas nºs 99, 100, 101 e 102, 
bem como os Manuais de Atos de Registro das Sociedades Ltda., Cooperativas e S.A., foram 
realizadas reuniões com Procuradores das Juntas Comerciais (Belém - PA, no período de 21 a 
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23/03/2006 e Curitiba - PR, no período de 06 a 08/12/2006) e Secretários-Gerais das Juntas 
Comerciais (Belém - PA, no período de 21 a 23/03/2006).  
 
k) Encontro de Técnicos do Registro Mercantil 
 

 Visa  a discussão e o esclarecimento de dúvidas quanto a interpretação da 
legislação que rege o registro mercantil, a fim de uniformizar e padronizar os procedimentos de 
análise de processos realizados pelas 27 Juntas Comerciais do país. 

 Em 2006 foram realizados 2 encontros em Brasília, nos períodos de 17 a 
21/07/2006 e de 31/07 a 04/08/2006, com a participação de técnicos de várias Juntas Comerciais. 

l) Treinamento de Técnicos da Junta Comercial do Estado de Rondônia 
 

 Realizado treinamento de técnicos da Junta Comercial do Estado de Rondônia, 
nos dias 23 e 24/11/2006, relativamente à legislação e normas do registro mercantil. 
 
 
m) Encontro de Presidentes das Juntas Comerciais – Projeto de Lei Redesim 
 

 Reuniões realizadas para discussão de proposições inseridas no Projeto, quando de 
sua tramitação, assim como para esclarecimento dos Srs. Deputados por ocasião das discussões 
ocorridas nas Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça da Câmara 
Federal, com vistas à sua aprovação (PLC nº 115/2006). Referido Projeto encontra-se na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, para apreciação. 
 
 
n) Encontro de Presidentes e Técnicos das Juntas Comerciais – Projeto Cadastro 

Sincronizado 
 

 Participação de representantes do DNRC e das Juntas Comerciais em reuniões 
para discussão do Projeto Cadastro Sincronizado, em desenvolvimento pela Secretaria da Receita 
Federal. 
 
 
o) Encontro de Presidentes e Técnicos das Juntas Comerciais e Outros Órgãos – Projeto 

Sped 
 

 Realizadas reuniões em Brasília para discussão e definição do processo de 
integração do projeto Livros Mercantis Digitais, do DNRC, com o projeto Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, conduzido pela Secretaria da Receita Federal. 
 
 
p) Encontros / Reuniões / Treinamentos na Área de Informática 
 

 Foram realizados eventos indicados a seguir. 
 

Reuniões para apresentar e colocar à disposição de todos, o planejamento de 
demandas de Informática do DNRC, todos os projetos elencados, correções e manutenções que 
estão sendo feitas, grupos que estão trabalhando em cada uma dessas demandas, andamento das 
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atividades e prazos estimados, além de dar continuidade às discussões e trabalhos iniciados em 
reuniões anteriores. 

Realização de reuniões conjuntas que visam buscar caminhos que permitam uma 
integração entre os Projetos Livro Digital e o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. 

 Reunião com as equipes técnicas de informática das Juntas Comerciais dos 
Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, da PRODEMGE e do MDIC/SPOA/CGMI, 
para definição da interoperabilidade entre os sistemas informatizados utilizados por aquelas 
Juntas, o SIARCO/DNRC e o Software de Livros Digitais, em desenvolvimento pela 
PRODEMGE. 

 Reunião para discussão de questões referentes à revisão e atualização da 
Instrução Normativa DNRC nº 65, de 31 de julho de 1997, bem como para definição das 
questões técnicas relacionadas aos aplicativos necessários à implementação dos livros digitais e 
outros assuntos correlatos. 

 Treinamentos a servidores da Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL 
quando da migração do SIARCO para o SIARCO II, a fim de sanar dúvidas quanto à 
operacionalização do novo Sistema. 

 Reunião para discussão e proposição de soluções relativamente a Segurança em 
Sistemas, Processos e Procedimentos e definição de políticas de segurança para a área de TI. 

 Reunião com técnicos das Juntas Comerciais para analisar todos os relatórios 
estatísticos, gerenciais e operacionais do SIARCO I e II, bem como os em uso pelas Juntas 
que dispõem de sistemas próprios e propor melhorias e elaboração de novos. 

 
q) Atividades Desenvolvidas pela Coordenação de Atos Jurídicos do DNRC 
 

Relativamente a essas atribuições, a Coordenação de Atos Jurídicos do DNRC  
desenvolveu, ao longo de 2006, as seguintes atividades: 

• elaboração de 95 Pareceres Jurídicos, sendo: 

- 60 Recursos ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

- 19 pedidos de autorização para nacionalização ou instalação de filial, agência, 
sucursal  ou estabelecimento no País; e 

- 16 sobre assuntos diversos; 

• elaboração de 127 Notas Técnicas, sendo: 

- 5 sobre Projetos de Lei; 

- 122 sobre assuntos diversos; 

• elaboração de 64 Informações, sendo: 

- 12 Judiciais 

- 52 Mandados de Segurança e outros; 

• elaboração de 33 Despachos; 

• elaboração de 1 Notificação; 
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• elaboração de 91 Ofícios; 

• elaboração de 6 Ofício-Circulares; 

• elaboração de 23 Memorandos; 

• atendimento de 892 consultas, sendo: 

- 135 via e-mail; 

- 21 pessoalmente; 

- 19 via Fax; e 

- 717 via telefone. 

 
Ação: 5090 – Cadastro Nacional de Empresas – CNE 
 

O Cadastro Nacional de Empresas Mercantis – CNE é um instrumento criado pela 
Lei nº 4.726/65 e mantido pela Lei nº 8.934/94, tendo por órgão gestor o Departamento Nacional 
de Registro do Comércio – DNRC. 

 
 O CNE, que incorpora dados dos atos arquivados de empresas registradas nas 27 

Juntas Comerciais do País, tem por finalidade: 

• atendimento de demandas de informações para subsidiar a formulação de 
políticas públicas e o planejamento empresarial; 

• fornecimento de informações a órgãos públicos a fim de desobrigar as empresas 
a fornecerem as mesmas informações a esses órgãos; 

• atendimento de demandas de informações por órgãos públicos, empresas e pela 
sociedade sobre o universo empresarial mercantil; 

• atendimento de necessidades operacionais das Juntas Comerciais. 
 

O DNRC, observadas as suas atribuições legais, adotou como estratégia para a 
constituição e atualização do Cadastro Nacional de Empresas - CNE, a informatização das Juntas 
Comerciais, com a formação de Cadastros Estaduais de Empresas. 

Essa combinação de objetivos atende, de um lado, à necessidade de modernização 
das Juntas Comerciais na prestação de seus serviços (a elas delegado pela Lei nº 9934/94 e cuja 
execução é de responsabilidade do MDIC) e, de outro, o pressuposto de que a confiabilidade dos 
dados do Cadastro de Empresas, os quais são originários dos documentos das empresas, 
arquivados, depende de que esses dados constituam a base de atendimento às necessidades 
operacionais das Juntas Comerciais. 

Nesse contexto, a informatização das Juntas Comerciais é realizada com a 
utilização do SIARCO – Sistema de Automação do Registro do Comércio, o qual é um software 
destinado a apoiar a execução dos serviços de registro mercantil e atividades afins pelas Juntas 
Comerciais, de maneira uniforme, harmônica e interdependente, a formar e atualizar os 
Cadastros Estaduais de Empresas, partes integrantes do Cadastro Nacional de Empresas 
Mercantis, bem como para o cumprimento de outras responsabilidades institucionais das Juntas e 
do DNRC. 

Essa combinação de objetivos atende, de um lado, a necessidade de modernização 
das Juntas Comerciais na prestação de seus serviços, e, de outro, o pressuposto de que a 
confiabilidade dos dados do Cadastro de Empresas, os quais são originários dos documentos das 
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empresas, arquivados, depende de que esses dados constituam a base de atendimento às 
necessidades operacionais das Juntas Comerciais. 

Nesse contexto, o Sistema Integrado de Automação do Registro do Comércio – 
SIARCO desenvolvido, constitui um instrumento para execução dos serviços de registro 
mercantil e atividades afins pelas Juntas Comerciais, de maneira uniforme, harmônica e 
interdependente, para a formação dos Cadastros Estaduais de Empresas e do Cadastro Nacional 
de Empresas, bem como para o cumprimento de outras responsabilidades institucionais das 
Juntas e do DNRC. 

Em outubro de 2006 foi concluída a etapa de formação da base de dados, 
integrando os 27 Estados da Federação, que compreende 16 milhões de empresas cadastradas. 
Cabe ressaltar que o os gastos realizados até o momento nessa ação foram feitos para o 
cumprimento dessa etapa final do projeto de integração do Cadastro Nacional de Empresas – 
CNE, constante do PPA 2004/2007. 

 
Forma de Implementação 
Direta 
 
Demonstrativo Físico e Financeiro 
 

Com base nas informações indicadas nos relatórios extraídos do SIAFI, recebidas 
através do Memorando nº 02/SPOA/SE, de 10/01/2006, da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administração, alterados via e-mail em 16/01/2006, da SPOA, no exercício de 
2006 os recursos orçamentários autorizados, empenhados, liquidados e pagos estão indicados no 
demonstrativo abaixo:  

 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 

Fonte de 
Recurso 

Lei+Crédito 
(a) 

Valor Empenhado
(b) 

% 
(b/a) Valor Liquidado Valor Pago 

0150 1.813.492,00 1.811.681,06 99,9% 1.811.681,06 220.658,94 
Fonte: Relatórios do SIAFI enviados pela SPOA/SE/MDIC 
 
 

METAS FÍSICAS PREVISTO REALIZADO % 

Integração da Base de Dados da Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais com a base do CNE 01 01 100%

Integração da Base de Dados da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo com a base do CNE 01 01 100%

Integração da Base de Dados da Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro com a base do CNE 01 01 100%

Implantação do SIARCO II na Junta Comercial do Estado de 
Alagoas e integração da Base de Dados daquela Junta com a 
base do CNE 

01 01 100%

Criação da Base do CNE com dados das 27 Juntas 01 01 100%
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Comerciais, com atualização diária  

 
Ações complementares à formação da base de dados 
 

Foram realizados os estudos e início de desenvolvimento do módulo de segurança 
e senha para acesso ao CNE, que deverá ser implementado em março de 2007. 

Algumas ações ainda serão desenvolvidas no primeiro quadrimestre de 2007, tais 
como: desenvolvimento de alguns relatórios, estudo sobre casos de disponibilização gratuita e 
onerosa de informações, elaboração de modelos de convênios, testes, ajustamentos e 
homologação do sistema, de forma a possibilitar a implementação da primeira etapa do CNE, 
que consiste no atendimento a órgãos e entidades públicas. 

Outras ações desenvolvidas no âmbito do CNE: 

a) Sistema Integrado de Automação do Registro do Comércio – SIARCO 
 

Objetivos 
 

São objetivos gerais da informatização dos serviços de registro do comércio: 

• formar e atualizar o Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE; 
• aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados pelas Juntas 

Comerciais, proporcionando à clientela serviços com rapidez, simplicidade e 
segurança jurídica; 

• fornecer informações a órgãos públicos com vistas a desobrigar aos empresários e 
empresas mercantis de fornecerem as mesmas informações a esses órgãos, 
simplificando e racionalizando o relacionamento do setor público com o setor 
empresarial. 

• fornecer (obrigatória e gratuitamente, por lei) informações a órgãos públicos 
(CGU, INSS, SRF, Ministério Público, Procuradoria da Fazenda Nacional, Polícia 
Federal etc.). 

 
São objetivos específicos: 

• apoiar todas as atividades do processo operacional de prestação de serviços de 
registro mercantil;  

• promover a uniformidade dos serviços de registro mercantil, quanto a processos e 
produtos; 

• incorporar e difundir melhorias decorrentes da criatividade das Juntas, voltadas 
para o aprimoramento dos serviços e da gerência desses; 

• aumentar a produtividade dos serviços através da simplificação, racionalização, 
agilização e desburocratização dos atos de registro e das rotinas de serviços; 

• disponibilizar informações para a adequada gerência da execução dos serviços de 
registro mercantil e atividades afins, por parte das Juntas Comerciais, bem como 
sua supervisão por parte do DNRC; 

• propiciar a interiorização da prestação de serviços a nível estadual; 
• propiciar a prestação de serviços de forma integrada entre as Juntas Comerciais; 
• fornecer informações do Cadastro Estadual de Empresas em diversos meios e sob 

diversos formatos; 
• aumentar a satisfação da clientela das Juntas Comerciais. 
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Implementação 
 

Atualmente o SIARCO conta com integração com sistemas de digitalização de 
imagens, possibilitando, a partir do SIARCO, o acesso a banco de imagens digitalizadas de 
documentos arquivados, o que simplifica, racionaliza e dá maior velocidade a alguns serviços 
prestados. 

Releva ressaltar que o sistema está em permanente processo de evolução, seja por 
necessidade de adequação às mudanças legais e normativas, seja para incorporação ou melhoria 
de funções e funcionalidades, seja para incorporação de novas tecnologias, quando se faz 
necessário. Em 2006 foram realizadas as seguintes ações: 

 
• Implementação do Módulo da Função de Exigência para 25 Juntas Comerciais, 

restando ainda as Juntas de Santa Catarina e Ceará, em relação às quais 
aguardamos comunicação de que estão em condições de receber a implantação; 

• Implantação do R.E. – Requerimento de Empresário Eletrônico. 
• Atualização da Tabela de Municípios na base das Juntas Comerciais (ainda em 

Andamento). 
• Diversas Manutenções corretivas e evolutivas no SIARCO. 
• Discussão e implementação de procedimentos de segurança para as Juntas 

Comerciais. 
• Discussão e implementação de melhorias nos relatórios e desenvolvimento de 

novos relatórios. 
• Implementação de Log’s para aumentar o controle de segurança sobre a 

informação. 
• Implantação do SIARCO II na JUCEAL. 
• Treinamentos sobre o SIARCO nas Juntas de Alagoas, Maranhão e DF. 
• Reuniões e encontros com Profissionais de Informática das Juntas para discussão 

de problemas técnicos e busca de novas soluções. 
 
 

b) Simplificação e Racionalização do Registro e da Legalização de Empresas 
 

Definido como projeto prioritário pelo MDIC, o DNRC vem atuando, desde 2004, 
com envolvimento direto do Diretor e do Coordenador-Geral dos Serviços de Registro Mercantil, 
em tempo quase integral, nos trabalhos desenvolvidos desde aquela época. 

Como resultado dos trabalhos do MDIC relacionados ao projeto e em função da 
importância do tratamento da questão dada pelo Governo, foi, conforme Resolução nº 1, de 
11/02/2005,  do Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República, constituído Grupo de 
Trabalho, sob a coordenação do MDIC e integrado, dentre outros órgãos, pelo DNRC, com a 
finalidade de propor um projeto de legislação que contemple soluções para a simplificação do 
registro e da legalização de empresas em todos os órgãos responsáveis pela execução da 
abertura, alteração e baixa de empresas, no âmbito federal, estadual e municipal.  

Hoje, esses processos têm tempos e custos elevados, impactando a criação de 
novas empresas, a geração de acréscimos de produção e de novos empregos e  renda, bem como 
dificultando a formalização do enorme contingente de empreendedores informais existentes no 
País. 
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Implementação 
 

O GT realizou diversas reuniões que culminaram com a apresentação de um 
Projeto de Lei Ordinária e um Programa de Trabalho para implementação do conteúdo daquele 
projeto. 

Esse Projeto de Lei foi submetido à consulta pública e, após recebidas e 
processadas as contribuições da sociedade, foi ajustado e enviado pelo Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior à Casa Civil da Presidência da República, para 
encaminhamento ao Congresso. 

Entretanto, na Casa Civil, o projeto foi objeto de proposições por parte da 
Secretaria da Receita Federal, que resultaram na realização de reuniões com a participação da 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção, da Secretaria de Comércio e Serviços e do DNRC. 
Após essas reuniões, continuou, ainda o processo de discussões e ajustamentos de texto, com a 
participação da SCS e do DNRC, até o estabelecimento de um texto conclusivo, ao final de 
dezembro de 2005.  

Em 16 de janeiro de 2006 o Projeto de Lei foi encaminhado ao Congresso, tendo 
sido aprovado pelas Comissões de Economia e Desenvolvimento e Comissão de Constituição e 
Justiça  da Câmara Federal e posteriormente remetido ao Senado Federal, encontrando-se no 
momento, na Comissão de Constituição e Justiça para apreciação.  

 
c) Requerimento de Empresário Eletrônico – R.E. 
 

O Requerimento de Empresário - Eletrônico visa atender as demandas destinadas 
aos atos de inscrição, alteração e extinção de empresário nas juntas comerciais, bem como à 
atualização do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis – CNE. 

  

Objetivos 
 

O Requerimento de Empresário – Eletrônico é um aplicativo cujos objetivos são: 
 

• Simplificar, facilitar e reduzir custos para o empresário mediante o preenchimento 
e a emissão dos formulários Requerimento de Empresário (para todas as 
possibilidades de seu uso: inscrição, múltiplos casos de alteração , extinção e 
casos relacionados à proteção de nome empresarial), Comunicação de 
Enquadramento na condição de ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno 
Porte). 

• Agilizar o processo de arquivamento de Requerimento de Empresário pelas Juntas 
Comerciais, mediante simplificação das tarefas da Junta Comercial e da redução 
substancial de exigências por erros. 

• Obter maior qualidade dos dados cadastrais, mediante preenchimento orientado 
por ato e evento, incorporação de sistema de pesquisa de códigos da CNAE Fiscal, 
validação do CEP x município e verificação de pendências. 

• Eliminar a digitação, pela Junta Comercial, dos dados constantes do formulário 
para incorporação ao cadastro de empresas e reduzir os custos correspondentes. 
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• Simplificar a emissão de Requerimentos de Empresário subseqüentes, mediante a 
utilização de dados já preenchidos, constantes de arquivos anteriores. 

• Possibilitar pesquisas prévias, automatizadas, em Cadastro de Devedores Falidos 
ou em Recuperação Judicial, sobre situação de pessoas físicas participantes dos 
atos objeto de arquivamento. 

• Possibilitar pesquisas prévias, automatizadas, relativas a documentos pessoais 
informados pelas pessoas que participam dos atos objeto de arquivamento. 

• Atualizar os Cadastros Estaduais de Empresas e, conseqüentemente, o CNE. 
• Instrumentalizar as Juntas Comerciais para participação do projeto Simplificação 

e Racionalização do Registro e da Legalização de Empresas. Constitui módulo 
que será parte integrante da construção de um instrumento único de entrada de 
dados para atendimento a todos os órgãos envolvidos no processo de registro e 
legalização de empresas. 

 
 
Implementação 
 

A partir de julho/2006 o R.E. foi implantado nas 24 Juntas Comerciais que 
utilizam o SIARCO. Atualmente o aplicativo está sendo objeto de incorporações de melhorias 
nas suas funcionalidades. 

 
 

d) Ficha Cadastral Eletrônica do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis – CNE 
 

A FCN eletrônica, ainda em fase de projeto, é um instrumento de captação de 
dados constantes de atos (constituição, alteração e extinção) de sociedades para fins de 
alimentação dos Cadastros Estaduais de Empresas operados pelas Juntas Comerciais, os quais 
devem alimentar o Cadastro Nacional de Empresas, bem como para possibilitar a operação de 
pesquisas prévias sobre pessoas e documentos informados nesses atos. Substituirá o instrumento 
atual em papel e constitui a primeira etapa da construção de um instrumento único de entrada de 
dados para atendimento a todos os órgãos envolvidos no processo de registro e legalização de 
empresas. 
 
Objetivos: 

• Possibilitar o fornecimento de dados pelos empreendedores e empresas, em meio 
eletrônico, constantes de atos submetidos a arquivamento, para alimentação dos 
Cadastros Estaduais de Empresas das Juntas Comerciais e, conseqüentemente, do 
CNE. 

• Eliminar a digitação de dados pela Junta Comercial . 
• Possibilitar pesquisas prévias, automatizadas, em Cadastro de Devedores Falidos 

ou em Recuperação Judicial, sobre situação de pessoas físicas participantes dos 
atos objeto de arquivamento. 

• Possibilitar pesquisas prévias, automatizadas, relativas a documentos pessoais 
informados pelas pessoas que participam dos atos objeto de arquivamento. 

• Simplificar, facilitar e proporcionar maior correção no fornecimento de dados às 
Juntas Comerciais. 

• Instrumentalizar as Juntas Comerciais para participação do projeto Simplificação 
e Racionalização do Registro e da Legalização de Empresas. Constitui módulo 
que será parte integrante da construção de um instrumento único de entrada de 
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dados para atendimento a todos os órgãos envolvidos no processo de registro e 
legalização de empresas. 

 
Implementação 
 

Em 2006 foi elaborado um protótipo de FCN eletrônica, que será desenvolvido no 
primeiro semestre de 2007. 
 
e) Reaparelhamento Tecnológico das Juntas Comerciais 
 

Em 2006 foi dada continuidade ao reaparelhamento tecnológico das Juntas 
Comerciais, iniciado em 2005, na forma prevista no item VIII do art. 4º da Lei nº 8.934/94, 
visando o aperfeiçoamento do fornecimento de dados e informações para o Cadastro Nacional de 
Empresas e a utilização do Siarco II como sistema integrador dos serviços de Registro Mercantil, 
e, ainda, prepará-las para a implementação do Programa de Modernização do Registro e 
Legalização de Empresas, inclusive com a implantação de digitalização de imagens dos atos 
arquivados para disponibilização aos órgãos e entidades integrantes da cadeia de registro e 
legalização de empresas. 
 
Implementação 
 

Em 2006 foram realizadas aquisições de equipamentos de informática para as 
Juntas Comerciais. Está em andamento processo de distribuição de equipamentos para as Juntas 
Comerciais. 
 
f) Serviços On Line 
 
Objetivos 

Implementar, em todas as Juntas Comerciais, sistema já implantado em algumas, 
que possibilita aos clientes das Juntas Comerciais, pela Internet: 

• emissão da Capa de Processo /Requerimento e demais modelos de requerimentos; 
• cálculo dos valores a pagar referentes aos serviços a serem requeridos, e emissão 

de guias de recolhimento das Juntas Comerciais e DARF, para pagamento pela 
Internet ou diretamente em Banco ou outros estabelecimentos autorizados; 

• solicitação de certidões (Inteiro Teor, Simplificada e Específica) e pagamento do 
serviço via Internet, com recebimentos via correios ou em posto da Junta 
Comercial; 

• solicitação de pesquisa de nome empresarial; 
• informação sobre NIRE e nome de empresa registrada. 

 
Desenvolvido aplicativo em parceria com a Junta Comercial do Estado da Bahia 

para ser disponibilizado pelo DNRC para todas as Juntas Comerciais. O aplicativo foi enviado à 
SPOA/CGMI para incorporação ao SIARCO. 

 
Implementação 

 
Em 2005 o aplicativo foi enviado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e 

Administração para incorporação ao SIARCO, onde se encontra atualmente. 
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g) Digitalização de Imagens do Acervo Documental das Juntas Comerciais 
 
Objetivos 

• Eliminar a apresentação pelas empresas aos órgãos e entidades integrantes da 
REDESIM, de cópias de atos de constituição, alteração e baixa de empresas 
arquivados nas Juntas Comerciais, assim como dos documentos que instruírem 
esses processos, mediante a concessão, pelas Juntas Comerciais, de acesso às 
imagens digitalizadas desses documentos aos mencionados órgãos e entidades 
públicos. 

• Eliminar o fornecimento de certidões de inteiro teor, em papel, referentes a atos 
arquivados nas Juntas Comerciais, a órgãos e entidades públicos, mediante a 
concessão de acesso às imagens digitalizadas dos documentos. 

Implementação 
 

Definido pelo DNRC e desenvolvido pela CMGI aplicativo para visualização de 
imagens digitalizadas, com integração ao SIARCO. Esse aplicativo (GERIMAGE) foi 
implementado e testado na Junta Comercial do Distrito Federal.  

 
Em 2006 foram implementadas as seguintes ações: 

 
• Implementação de Log’s para aumentar o controle de segurança sobre a 

informação. 
• Conversão do Gerimage para BD Oracle e S.O. Linux. 
• Implantação do Gerimage nas Juntas do DF, BA e PR. 
• Iniciados estudos pelo DNRC com a Junta Comercial do Estado da Bahia para 

elaboração de projeto de incorporação da certificação digital na digitalização 
de imagens. 

 
 
h) Projeto “Na Hora Empresarial/Central Fácil” 
 

Foram realizadas reuniões entre o DNRC, a JCDF e a Secretaria de Administração 
do Governo do Distrito Federal com vistas a aumentar a integração atualmente existente do 
processo de abertura, alteração e baixa  de empresas no Distrito Federal, incorporando as 
diretrizes previstas no Projeto de Lei REDESIM. Os trabalhos desenvolvidos resultaram na 
elaboração conjunta de uma proposta de convênio, a qual não foi possível ser formalizada em 
virtude da mudança dos Dirigentes do GDF envolvidos no processo. 

Porém, em 2007, referida minuta já foi encaminhada aos novos administradores 
do Governo do Distrito Federal para análise e discussões posteriores. Aguarda-se um 
posicionamento do GDF sobre o assunto. 

 
i) Portal do Registro de Empresas (Empresários e Sociedades Limitadas) 
 
Objetivos 

Fornecer aos empreendedores: 

• informações que subsidiem a tomada de decisão quanto a definição do negócio; 
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• informações que possibilitem elaborar o planejamento da empresa; 
• um conjunto de instruções, orientações e atendimentos que, passo a passo, de 

forma simples, conduzam os empreendedores ou seus prepostos na realização de 
todos os procedimentos necessários à abertura, alteração ou extinção de uma 
empresa, inclusive interagindo com os demais órgãos intervenientes no processo; 

• Informações sobre Centrais de Atendimento Empresarial – FÁCIL. 
   
 
Implementação 
 

O DNRC e a CGMI, em parceria com a Junta Comercial de Santa Catarina, estão 
apoiando o desenvolvendo pela JUCESC de um aplicativo WEB do Portal de Registro de 
Empresas (Empresários e Sociedades) a ser entregue pelo DNRC a todas as Juntas Comerciais, 
para implantação. O projeto ainda requer testes e ajustamentos para ser implantado nas demais 
Juntas Comerciais. 

Está em curso a elaboração de convênio para entrega dos programas-fonte pela 
JUCESC ao DNRC. 

 

j) Autenticação de Livros Mercantis Digitais 

 
Objetivos 
 

Atualizar a Instrução Normativa nº 65 e incorporar ao universo dos livros 
mercantis a modalidade de livros digitais e sua autenticação pelas Juntas Comerciais, em 
substituição ao livro em papel, com vistas à redução de custos para as empresas. Tais livros serão 
enviados pela Internet para as Juntas Comerciais. 

 
Implementação 

 
Em 2005 foi efetuada a revisão da Instrução Normativa nº 65 e elaborados os estudos e 

definições para implantação da autenticação dos livros digitais, cuja normatização foi incluída na IN nº 
65. 

Em paralelo, foram definidos os aplicativos a serem desenvolvidos pela PRODENGE, 
contratada pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais para essa finalidade. A solução compunha-
se de dois aplicativos: um para uso pelas empresas, destinado a tratamento do livro, incorporação das 
assinaturas digitais e gravação em CD ou DVD e transmissão via Internet e outro para uso pelas Juntas 
Comerciais para protocolo, análise, deferimento, autenticação dos livros e gravação do livro 
autenticado na mídia recebida ou transmissão via Internet, integrado aos seus sistemas de 
informatização.  

Esse projeto estava sendo desenvolvido de forma coordenada com o desenvolvimento 
do projeto Serviço Público de Escrituração Digital – SPED, conduzido pela Secretaria da Receita 
Federal, com a participação de outros órgãos, destinado à criação de um banco de dados com os livros 
digitais, cuja finalidade é facilitar o acesso da fiscalização a esses instrumentos. Esses projetos, em 
virtude da legislação existente, vinham sendo desenvolvidos como projetos separados, cabendo aos 
empresários o envio dos seus livros digitais ao SPED após autenticados pelas Juntas Comerciais. 
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Entretanto, em 2006, o DNRC identificou solução legal que viabilizava a integração 
entre o Projeto Livros Digitais e o Projeto SPED. A partir desse momento, diversas reuniões foram 
realizadas entre o DNRC e o Grupo de Trabalho do SPED, que culminaram com a revisão de ambos os 
projetos e a integração desses em uma sistemática única. Por conseqüência, foi desenvolvido um único 
macroprocesso, estando em fase de definição os aplicativos necessários, em consonância com essa 
nova realidade. 

O desenvolvimento dos aplicativos, a adequação da infraestrutura das Juntas 
Comerciais, a revisão da Instrução Normativa nº 102/05 e a adequação dos sistemas informatizados 
daqueles órgãos deverá ocorrer no primeiro semestre de 2007, para viabilizar a operacionalização da 
nova sistemática no segundo semestre. 

 

k) Cadastro de Devedores Falidos e em Recuperação Judicial e Cadastro de Pessoas com 
Bens Indisponíveis 

 
Objetivos 

Implementar procedimentos e instrumentos no âmbito do Sistema Nacional de 
Registro Mercantil – SINREM, para o cumprimento das disposições contidas na Lei nº 11.101, 
de 09/02/2005, ou seja criação de um banco de dados dos devedores falidos e em recuperação 
judicial, a ser disponibilizado na Internet. A par desse banco de dados é necessária a criação de 
um outro referente a pessoas com bens indisponíveis. Esses cadastros deverão se constituir em 
instrumento de apoio à execução das análises de processos pelas Juntas Comerciais. 

 
Implementação 

 
Elaboradas em 2006 as definições do sistema para desenvolvimento do projeto a ser 

implementado, compreendendo: 
 
a) função a ser integrada aos sistemas informatizados das Juntas Comerciais; e 
b) Cadastro de Devedores Falidos e em Recuperação Judicial ; 
c) Cadastro de Pessoas com Bens Indisponíveis.  

 
Essas definições serão discutidas em 2007 com as Juntas Comerciais de São Paulo, Rio 

de  Janeiro e Minas Gerais, as quais têm sistemas próprios de informatização, com vistas à definição 
final do projeto e sua implementação. 
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4. INDICADORES DE GESTÃO 
  

INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS - MDIC 

EXERCÍCIO 2006 

Programa / Nome do 
Indicador 

Descrição (o que se 
pretende medir) 

Eficácia / Eficiência / 
Efetividade 

Responsável pelo 
Cálculo Fórmula de Cálculo 

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 

Faturamento Médio das 
Empresas nos Arranjos 
Produtivos Locais 

O faturamento médio das 
empresas de cada arranjo 
produtivo. 

Efetividade. (Necessário o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentos de aferição). 

SDP  
Fonte: RAIS e SRF 

Relação entre o faturamento total das empresas em cada 
arranjos produtivo e o n 

Renda Gerada nos Arranjos 
Produtivos Locais Atendidos 

Renda Gerada nos Arranjos 
Produtivos Locais Atendidos.  

Efetividade. (Necessário o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentos de aferição). 

SDP  
Fonte: RAIS e SRF 

Produto entre o número de empregados nos arranjos 
produtivos atendidos e o salário médio nos Arranjos 
Produtivos Locais atendidos. 

Salário Médio nos Arranjos 
Produtivos Locais Atendidos 

Salário Médio nos Arranjos 
Produtivos Locais Atendidos.  

Efetividade. (Necessário o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentos de aferição). 

SDP  
Fonte: RAIS e SRF 

Relação entre o somatório do total dos salários pagos nos 
Arranjos Produtivos Locais e o número total de 
empregados nestes Arranjos, no ano. 

Faturamento por Empregado Faturamento por Empregado 
Efetividade. (Necessário o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentos de aferição). 

SDP  
Fonte: RAIS e SRF 

Relação entre o faturamento total das empresas nos 
Arranjos Produtivos Locais atendidos e o número total de 
empregados 

ARTESANATO BRASILEIRO 

Taxa de Variação de Artesãos 
Participantes do Programa do 
Artesanato Brasileiro 

Taxa de Variação de Artesãos 
Participantes do Programa do 
Artesanato Brasileiro 

Indicador de processo MDIC/SEBRAE, 
MTE e IGBE 

Relação percentual entre o número total de artesãos 
cadastrados no ano e o número total de artesão 
cadastrados no ano anterior  



 

Programa / Nome do 
Indicador 

Descrição (o que se 
pretende medir) 

Eficácia / Eficiência / 
Efetividade 

Responsável pelo 
Cálculo Fórmula de Cálculo 

Taxa de Variação da Renda dos 
Artesãos em cada segmento 

Variação da Renda dos 
Artesãos em cada segmento 
artesanal 

Efetividade. (Necessário o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentos de aferição). 

Pesquisa Nacional 
por Amostra de 
Domicílios - PNAD 

Relação percentual entre a renda dos artesãos do 
programa  no ano e a renda desses artesãos no ano 
anterior 

Valor das exportações no 
segmento artesanal 

O Valor das exportações no 
segmento artesanal 

Efetividade. (Necessário o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentos de aferição). 

SDP  
Fonte: APEX Valor absoluto das exportações do segmento no ano 

Taxa de Variação da Renda 
Gerada pelo Segmento  

Taxa de Variação da Renda 
Gerada pelo Segmento  

Efetividade. (Necessário o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentos de aferição). 

Pesquisa Nacional 
por Amostra de 
Domicílios - PNAD 

Relação percentual entre a renda gerada pelo segmento 
artesanal no ano e a renda gerada no ano anterior 

Taxa de Variação das 
Exportações do Segmento 
Artesanal 

Taxa de Variação das 
Exportações do Segmento 
Artesanal 

Efetividade BNDES (PROEX) ou 
APEX 

Relação percentual entre o volume de exportações do 
segmento no ano e o volume do ano anterior 

COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS 

Taxa de Variação liquida das 
exportações das cadeias 
produtivas 

Variação das exportações de 
cada cadeia produtiva  Efetividade 

SDP/MDIC 
Fonte:  BACEN, 
FUNCEX e SECEX 

Total anual de exportações da cadeia produtiva no ano 
atual e total anual de exportações desta cadeia produtiva 
do ano anterior 

DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

Taxa de Variação das Vendas de 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte com mais de Dois 
de mercado 

Taxa de Variação das Vendas 
de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte com mais de 
Dois de mercado 

Efetividade. (Necessário o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentos de aferição). 

IBGE 

Relação percentual entre as vendas de microempresas e 
empresas de pequeno porte com mais de dois anos de 
mercado no ano e as vendas destes tipos de empresas no 
ano anterior 

Faturamento médio das Micro 
Empresas e Empresas de 
Pequeno e Médio Porte 

O faturamento das Micro 
Empresas e  Empresas de 
Pequeno e Médio Porte  

Efetividade SDP/MDIC 
Fonte: SRF e RAIS 

Relação entre faturamento total das Micro Empresas e  
Empresas de Pequeno e Médio Porte e o número total 
dessas empresas  
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Taxa média de permanência em 
atividades das Micro Empresas e 
Empresas de Pequeno e Médio 
Porte no segundo ano 

A taxa média de permanência 
das Micro Empresas e 
Empresas de Pequeno e Médio 
Porte em atividade até o 
segundo ano 

Efetividade SDP/MDIC 
Fonte: RAIS/MTE 

Relação percentual entre o número de empresas no ano 
atual  presentes na RAIS e o número de empresas 
presentes na RAIS nos dois anos anteriores 

Programa / Nome do 
Indicador 

Descrição (o que se 
pretende medir) 

Eficácia / Eficiência / 
Efetividade  

Responsável pelo 
Cálculo Fórmula de Cálculo 

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR  E CULTURA EXPORTADORA 

Taxa de Participação de Novos 
Mercados no Valor Total das  
Exportações 

A variação da  participação de 
novos mercados no valor total 
das exportações 

Efetividade 
SECEX/MDIC 
Fonte:Sistema 

ALICE 

Relação percentual entre o valor das exportações para 
novos destinos de produtos e o valor total das exportações 

Taxa de Participação de Novos 
Mercados na Pauta de 
Exportações 

Taxa de Participação de 
Novos Mercados na Pauta de 
Exportações 

Efetividade 
SECEX /MDIC 
Fonte:Sistema 

ALICE 

Relação percentual entre o número de novos destinos 
(países) aos produtos exportados e o número total de 

países da pauta de exportações. 

Taxa de Participação de Novos 
Produtos na Pauta de 
Exportação 

Taxa de Participação de 
Novos Produtos na Pauta de 
Exportação 

Efetividade 
SECEX /MDIC 
Fonte: Sistema 

ALICE  

Relação percentual entre o número de novos produtos 
exportados e o número total de produtos da pauta de 

exportação. 

Taxa de Variação de Produtos 
de Maior Valor Agregado no 
Valor Total das Exportações 

Taxa de Variação de Produtos 
de Maior Valor Agregado à 
Pauta de Exportações 

Efetividade SECEX/MDIC 

Relação percentual entre o volume de exportação de 
produtos com maior valor agregado e/ou de conteúdo 

tecnológico no ano e o volume de exportação deste tipo 
de produto no ano anterior. 

Relação percentual entre os valores alcançados pelas 
exportações no ano e os valores alcançados no ano 

anterior. 

Taxa de Variação das 
Exportações Brasileiras 

Taxa de Variação das 
Exportações Brasileiras Efetividade Sistema ALICE / 

SECEX /MDIC 

Taxa de Participação de Novos 
Produtos ao Valor Total das 
Exportações 

Variação da participação de 
novos produtos no valor total 
das exportações 

Efetividade 
SECEX /MDIC 
Fonte: Sistema 

ALICE 

Relação percentual entre o valor das exportações de novos 
produtos e o valor total das exportações  
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Taxa de Participação das 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte na Pauta 
Brasileira de exportação 

Taxa de Participação das 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte na Pauta 
Brasileira de exportação 

Efetividade SISCOMEX 
Relação entre o número de microempresas e empresas de 
pequeno porte exportadoras e o número total de empresas 

exportadoras  

Taxa de permanência de 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno e Médio Porte 
Exportadoras 

O tempo em anos de 
permanências das 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno e Médio Porte na 
condição de exportadoras nos 
últimos 5 anos 

Eficiência e Efetividade SECEX  
Fonte:SISCOMEX 

Somatório do tempo em anos de permanências das 
Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte na 

condição de exportadoras nos últimos 5 anos, dividido 
pelo número das mesmas no mesmo período  

Taxa de variação do número de 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno e Médio Porte 
Exportadoras 

A variação quantitativa de 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno e Médio Porte 
Exportadoras  

Eficiência e Efetividade 
SECEX 
Forte; SISCOMEX e 

IBGE 

Relação percentual entre o número de Microempresas e 
Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras no ano 

e o número dessas empresas no ano anterior 

Programa / Nome do Indicador Descrição (o que se pretende 
medir) 

Eficácia / Eficiência / 
Efetividade  

Responsável pelo 
Cálculo Fórmula de Cálculo 

GESTÃO DAS POLÍTICAS INDUSTRIAL, DE COMÉRCIO E DE SERVIÇOS 

Este programa não possui 
Indicadores 
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  5. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS) 
  

TIPO Código 
SIAFI 

Identificação do Termo Inicial ou 
Aditivos (nº do processo e do termo, 

da assinatura, vigência, etc 
Objeto Publicação Pactuado 

valor 
transferido / 

recebido 
Contrapartida Beneficiário/ 

CNPJ e Razão Social 
Situação da 

Avença 

Convênio 551517 
52000.009966/2005-29 - Convênio entre 
o MDIC/SEPI-AC nº 063/2005, de 
30/12/2005, vigência até 31/12/2006 

Elaboração do Plano de Negócios visando a 
promoção e a valorização da comercialização de 
artesanatos tradicionais indígenas – Programa de 
Valorização e Comercialização do Artesanato do 
Estado do Acre 

23/01/2006 111.000,00 100.000,00 11.000,00 
 

Governo do Estado do 
Acre – CNPJ nº 
63.606.479/0001-24 

A comprovar 

Convênio 543390 
52000.031394/2005-64 - Convênio entre 
o MDIC/CETEMAG nº 71/2005, de 
30/12/2005, vigência até 28/02/2007 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização. 

06/01/2006 476.900,00 285.000,00 56.900,00 

Centro Tecnológico do 
Mármore e Granito – 
CNPJ nº 
31.721.863/0001-81 

A comprovar 
(1ª parcela) 

Convênio 543382 
52000.027402/2005-78 - Convênio entre 
o MDIC/SOCIESC nº 10/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização. 

06/01/2006 474.000,00 420.000,00 54.000,00 

Sociedade Educacional 
de Santa Catarina – 
CNPJ nº 
84.684.182/0001-57 

A comprovar 

Convênio 548775 

52000.021953/2005-28 - Convênio entre 
o MDIC/FRANCISCO BELTRÃO nº 
47/2005, de 30/12/2005, vigência até 
30/12/2006 

Construção de barracão industrial 18/01/2006 175.000,00 150.000,00 35.000,00 
Francisco Beltrão – 
CNPJ nº 
77.816.510/0001-66 

A comprovar 

Convênio 548780 

52000.032294/2005-55 - Convênio entre 
o MDIC/ALTO PARANÁ nº 48/2005, 
de 30/12/2005, vigência até 30/12/2006. 
TA até 30/08/07 

Construção de barracão industrial 18/01/2006 63.000,00 60.000,00 3.000,00 Alto Paraná – CNPJ nº 
76.279.967/0001-16 A comprovar 

Convênio 548779 
52000.031049/2005-21 - Convênio entre 
o MDIC/FLORAÍ nº 55/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006 

Construção de barracão industrial 18/01/2006 132.000,00 105.000,00 27.000,00 Floraí – CNPJ nº 
75.731.000/0001-60 A comprovar 

Convênio 546083 
52000.023372/2005-21 - Convênio entre 
o MDIC/APEX nº 28/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/03/2007 

Promover a imagem do produto brasileiro de 
maior valor agregado no mercado internacional, 
principalmente o europeu, através da candidatura 
de 150 produtos que serão submetidos à seleção 
de um comitê internacional, para participar da 
exposição no iF Industrie Fórum Design 
Hannover, em 2006, na Feira de Hannover, um 
dos maiores complexos de férias industriais do 
mundo. 

13/01/2006 1.309.608,00 653.519,00 655.698,00 

APEX BRASIL-
Agência de Promoção 
Exterior e 
Investimentos – CNPJ 
nº 05.507.500/0001-38 

A comprovar 

Convênio 542929 

52000.027801/2005-39 - Convênio entre 
o MDIC/CENTRO DE DESIGN nº 
29/2005, de 30/12/2005, vigência até 
30/06/2007 

Projeto  de Valorização do Design Brasileiro, 
estabelecendo um panorama anual sobre o 
design no Brasil e constituir uma base de 
informações para auxiliar na formulação de 

05/01/2006 290.300,00 128.500,00 161.800,00 
Centro de Design do 
Paraná – CNPJ nº 
03.119.126/0001-78 

A comprovar 
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políticas públicas e estratégicas empresariais 

Convênio 544615 

52000.029652/2005-42 - Convênio entre 
o MDIC/CAMPO MOURÃO nº 
16/2005, de 30/12/2005, vigência até 
30/12/2006 

Construção de Barracão Industrial 11/01/2006 125.000,00 100.000,00 25.000,00 Campo Mourão – CNPJ 
nº 75.904.524/0001-06 A comprovar 

Convênio 543756 

52000.023280/2005-41 - Convênio entre 
o MDIC/MARMELEIRO nº 37/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006. TA 
até 30/06/2007. 

Construção de  Barracão Industrial 09/01/2006 111.100,00 100.000,00 11.100,00 Marmeleiro – CNPJ nº 
76.205.665/0001-01 A comprovar 

Convênio 546087 
52000.017393/2005-15 - Convênio entre 
o MDIC/PAROBÉ nº 41/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006 

Estruturação de Núcleo Produtivo no Segmento 
Artesanal 13/01/2006 127.282,75 101.826,00 25.456,75 Parobé – CNPJ nº 

88.372.883/0001-01 A comprovar 

Convênio 542921 

52000.017393/2005-15 - Convênio entre 
o MDIC/SENAI nº 35/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006. TA 
até 30/06/2007. 

Programa de Capacitação Máster para 
Empresários e Gestores de Negócios de 
Moda/PR 

05/01/2006 163.820,60 115.005,00 48.815,60 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem - SENAI 
– CNPJ nº 
33.564.543/0001-90 

A comprovar 

Convênio 546088 

52000.019312/2005-11 - Convênio entre 
o MDIC/FAUEL nº 23/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006. TA 
até 28/02/2007. 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização 

13/01/2006 474.000,00 420.000,00 54.000,00 

Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da 
Universidade Estadual 
de Londrina - FAUEL – 
CNPJ nº 
03.061.086/0001-50 

A comprovar 

Convênio 543755 

52000.000513/2005-95 - Convênio entre 
o MDIC/ITAI nº 31/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/01/2007. TA 
até 30/04/2007. 

Sistema de Gestão de Telecentros de 
Informação, Negócio e Cidadania 09/01/2006 126.081,73 70.449,39 55.632,34 

Instituto de Tecnologias 
aplicadas e Inovação - 
ITAI – CNPJ nº 
01.573.107/0001-91 

A comprovar 

Convênio 548778 

52000.030753/2005-66 - Convênio entre 
o MDIC/ADGRÊ nº 76/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006. TA 
até 30/04/07. 

Construção de Barracão Industrial 18/01/2006 187.500,00 150.000,00 37.500,00 

Agência de 
Desenvolvimento de 
Goioerê - ADGRÊ – 
CNPJ nº 
05.836.060/0001-62 

A comprovar 

Convênio 548776 
52000.030752/2005-11 - Convênio entre 
o MDIC/JUSSARA nº 70/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006 

Construção de  Barracão Industrial 18/01/2006 87.935,89 85.000,00 2.935,89 Jussara – CNPJ nº 
75.789.552/0001-20 A comprovar 

Convênio 548774 
52000.024656/2005-34 - Convênio entre 
o MDIC/XAMBRÊ nº 51/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006 

Construção de  Barracão Industrial 18/01/2006 110.000,00 100.000,00 10.000,00 Xambrê – CNPJ nº 
76.247.360/0001-54 A comprovar 
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Convênio 546364 

52000.029705/2005-34 - Convênio entre 
o MDIC/CAMPO TENENTE nº 
38/2005, de 30/12/2005, vigência até 
30/12/2006. TA até 30/06/07. 

Construção de  Barracão Industrial 16/01/2006 63.043,49 50.000,00 13.043,49 Campo Tenente -  CNPJ 
nº 76.002.658/0001-02 A comprovar 

Convênio 548753 

52000.028365/2005-15 - Convênio entre 
o MDIC/FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
TOCANTINS nº 62/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/04/2006 

Sustentabilidade do Artesanato em Capim 
dourado na Região do Jalapão em Tocantins 17/01/2006 58.142,00 48.930,00 9.212,00 

Fundação Cultural do 
Estado de Tocantins -  
CNPJ nº 
05.025.468/0001-54 

Aprovado 

Convênio 543141 

52000.019333/2005-29 - Convênio entre 
o MDIC/IEL nº 19/2005, de 30/12/2005, 
vigência até 28/02/2007. TA até 
16/05/07 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização. 

13/01/2006 484.000,00 420.000,00 64.000,00 

Instituto Euvaldo Lodi 
Núcleo Regional Minas 
Gerais – IEL/MG – 
CNPJ nº 
17.422.056/0001-37 

A comprovar 

Convênio 544614 

52000.029704/2005-81 - Convênio entre 
o MDIC/VERA CRUZ DO OESTE  nº 
44/2005, de 30/12/2005, vigência até 
30/12/2006 

Construção de  Barracão Industrial 11/01/2006 52.000,00 50.000,00 2.000,00 
Vera Cruz do Oeste - 
CNPJ nº 
78.101.821/0001-01 

A comprovar 

Convênio 542925 
52000.026951/2005-25 - Convênio entre 
o MDIC/SENAI  nº 42/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2007 

Programa de Desenvolvimento de Novos 
Mercados para os seguimentos de Cerâmica 
Vermelha, Plástico e Tecnologia da Informação 
e Comunicação nos Arranjos Produtivos Locais 

05/01/2006 681.443,00 545.154,40 136.288,60 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem 
Industrial - SENAI - 
CNPJ nº 
33.564.543/0001-90 

A comprovar 

Convênio 542927 
52000.028768/2005-64 - Convênio entre 
o MDIC/APROMAG  nº 22/2005, de 
30/12/2005, vigência até 29/01/2006 

III Feira Interestadual de Negócios de 
Artesanato em Guarapari/ES 05/01/2006 39.100,00 35.000,00 4.100,00 

Associação dos 
Produtores Manuais e 
Artesanais de Guarapari 
– APROMAG/ES - 
CNPJ nº 
03.666.566/0001-45 

Aprovado 

Convênio 543373 
52000.025412/2005-79 - Convênio entre 
o MDIC/COOPERCRUTAC nº 43/2005, 
de 30/12/2005, vigência até 30/04/2006 

XI Feira Internacional de Artesanato –
FIART/RN 06/01/2006 69.175,00 57.375,00 11.800,00 

Cooperativa de 
Produção Artesanal do 
Crutac – 
COOPERCRUTAC - 
CNPJ nº 
08.029.993/0001-26 

Aprovado 

Convênio 544665 
52000.001175/2005-12 - Convênio entre 
o MDIC/DIAMANTINA  nº 18/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006 

Construção de Centro de Artesanato 12/01/2006 136.162,34 100.000,00 36.162,34 Diamantina - CNPJ nº 
17.754.136/0001-90 A comprovar 

Convênio 543367 
52000.023878/2005-30 - Convênio entre 
o MDIC/SENAI  nº 26/2005, de 
30/12/2005, vigência até 28/02/2007 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização 

06/01/2006 474.000,00 420.000,00 54.000,00 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem 
Industrial – 
Departamento Regional 
de Mato Grosso - CNPJ 
nº 03.819.150/0001-10 

A comprovar 
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Convênio 550727 
52000.030392/2005-58 - Convênio entre 
o MDIC/ALTO PIQUIRI  nº 73/2005, 
de 30/12/2005, vigência até 30/12/2006 

Construção de Barracão Industrial 19/01/2006 155.000,00 150.000,00 5.000,00 Alto Piquiri - CNPJ nº 
76.247.352/0001-08 A comprovar 

Convênio 550725 
52000.026447/2005-25 - Convênio entre 
o MDIC/MARIA HELENA  nº 59/2005, 
de 30/12/2005, vigência até 30/12/2006 

Construção de Barracão Industrial 19/01/2006 115.500,00 110.000,00 5.500,00 Maria Helena - CNPJ nº 
76.247.386/0001-00 A comprovar 

Convênio 551381 
52000.013553/2005-49 - Convênio entre 
o MDIC/REALEZA  nº 56/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006 

Construção de Barracão Industrial 20/01/2006 120.000,00 110.000,00 10.000,00 Realeza - CNPJ nº 
76.205.673/0001-40 A comprovar 

Convênio 551377 

52000.027571/2005-16 - Convênio entre 
o MDIC/FIESP  nº 33/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/12/2006. TA 
até 30/04/07. 

Apoio Conjunto ao Incremento da 
Competitividade das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas Inseridas e organizadas em Arranjos 
Produtivos Locais no Estado de São Paulo. 

20/01/2006 753.670,00 250.000,00 153.600,00 

Federação das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo – FIESP – 
CNPJ nº 
62.225.933/0001-34 

A comprovar 

Convênio 546096 

52000.018030/2005-99 - Convênio entre 
o MDIC/LARANJEIRAS DO SUL nº 
12/2005, de 30/12/2005, vigência até 
30/12/2006. TA até 30/04/2007. 

Construção de Barracão Industrial 13/01/2006 62.802,13 50.000,00 12.802,13 
Laranjeiras do Sul - 
CNPJ nº 
76.205.970/0001-95 

A comprovar 

Convênio 542930 

52000.011645/2005-11 - Convênio entre 
o MDIC/CRUZEIRO DO IGUAÇU nº 
13/2005, de 30/12/2005, vigência até 
30/12/2006 

Construção de Barracão Industrial 05/01/2006 120.000,00 100.000,00 20.000,00 
Cruzeiro do Iguaçu - 
CNPJ nº 
95.589.230/0001-44 

A comprovar 

Convênio 539289 
52000.029606/2005-43 - Convênio entre 
o MDIC/LAJEADO nº 11/2005, de 
30/12/2005, vigência até 27/12/2006 

Construção de Centro de Artesanato 29/12/2005 206.118,45 200.000,00 6.118,45 Lajeado-TO - CNPJ nº 
37.420.650/0001-04 A comprovar 

Convênio 539319 

52000.024060/2005-34 - Convênio entre 
o MDIC/GUAÍRA nº 09/2005, de 
28/12/2005, vigência até 27/12/2006. TA 
até 28/04/2007. 

Construção de Barracão Industrial 29/12/2005 273.206,91 200.000,00 73.206,91 Guaíra - CNPJ nº 
77.857.183/0001-90 A comprovar 

Convênio 539276 
52000.002438/2005-19 - Convênio entre 
o MDIC/SIO nº 08/2005, de 27/12/2005, 
vigência até 27/12/2006. 

Construção de Barracão Industrial 29/12/2005 99.008,35 90.000,00 9.008,35 
Santa Izabel do Oeste - 
CNPJ nº 
76.205.715/0001-42 

A comprovar 

Convênio 535191 
52000.023301/2005-28 - Convênio entre 
o MDIC/COBEI nº 30/2005, de 
27/12/2005, vigência até 27/05/2006 

Participação brasileira na elaboração de 10 
normas no organismo de normalização IEC ou 
através do CB 03 da ABNT nos organismos 
regionais COPANT e AMN. 

26/12/2005 310.624,94 150.000,00 160.624,24 

Comitê Brasileiro de 
Eletricidade, Eletrônica 
e Telecomunicações – 
COBEI - CNPJ nº 
05.054.996/0001-31 

Aprovado 

Convênio 539272 
52000.019328/2005-19 - Convênio entre 
o MDIC/NES nº 07/2005, de 
27/12/2005, vigência até 27/12/2006 

Construção de Barracão Industrial 29/12/2005 149.900,00 90.000,00 59.900,00 
Nova Esperança do 
Sudoeste - CNPJ nº 
95.589.289/0001-32 

A comprovar 
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Convênio 542923 

52000.030862/2005-83 - Convênio entre 
o MDIC/FIPT nº 27/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/10/2006. TA 
até 30/12/2006. 

Identificação, organização, sistematização e 
disponibilização das exigências técnicas 
aplicadas a produtos de empresas atendidas pelas 
entidades participantes do Progex. 

05/01/2006 239.200,00 149.200,00 90.000,00 

Fundação de Apoio ao 
Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas -CNPJ nº 
05.505.390/0001-75 

A comprovar 

Convênio 524517 
52005.001355/2005-92 - Convênio entre 
o MDIC/CANARANA nº 04/2005, de 
01/08/2005, vigência até 31/07/2006 

Construção de Centro de Artesanato 02/08/2005 220.000,00 198.000,00 22.000,00 Canarana- CNPJ nº 
15.023.922/0001-91 Diligenciado 

Convênio 524516 
52005.008665/2005-88 - Convênio entre 
o MDIC/CONCEIÇÃO nº 03/2005, de 
01/08/2005, vigência até 31/07/2006 

Construção de Centro de Artesanato 02/08/2005 104.500,00 95.000,00 9.500,00 
Conceição das Alagoas 
- CNPJ nº 
18.428.854/0001-39 

Diligenciado 

Convênio 528462 
52000.003075/2005-69 - Convênio entre 
o MDIC/ABNT nº 06/2005, de 
16/11/2005, vigência até 31/12/2005 

Promover a participação do Brasil por meio de 
representantes qualificados pela ABNT, na 
elaboração, negociação e aprovação de 30 
normas internacionais, desenvolvidas no âmbito 
da ISSO, COPANT e AMN. 

18/11/2005 970.000,00 500.000,00 470.000,00 

Associação Brasileira 
de Normas Técnicas- 
ABNT- CNPJ nº 
33.402.892/0001-06 

Aprovado 

Convênio 535054 
52000.029900/2005-55 - Convênio entre 
o MDIC/AART nº 32/2005, de 
22/12/2005, vigência até 31/12/2005. 

1ª Mostra RIOARTESANATO 23/12/2005 88.000,00 80.000,00 8.000,00 

Associação dos 
Artesãos e Produtores 
Rudimentares do Estado 
do Rio de Janeiro - 
AART- CNPJ nº 
97.516.496/0001-92 

Aprovado 

Convênio 525501 
52000.029900/2005-55 - Convênio entre 
o MDIC/AART nº 005/2005, de 
23/08/2005, vigência até 20/09/2005 

Exposição de Artesanato dos Municípios 
Integrantes da Estrada Real no Estado do Rio de 
Janeiro 

01/09/2005 22.000,00 20.000,00 2.000,00 

Associação dos 
Artesãos e Produtores 
Rudimentares do Estado 
do Rio de Janeiro - 
AART- CNPJ nº 
97.516.496/0001-92 

Aprovado 

Convênio 551531 
52000.029900/2005-55 - Convênio entre 
o MDIC/SICME nº 024/2005, de 
30/12/2005, vigência até 30/04/2006. 

 
Projeto capacitação de 560 artesãos no Estado de 
Mato Grosso. 

23/01/2006 70.000,00 40.000,00 30.000,00 

Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio, 
Minas e Energia/MT - 
CNPJ nº 
03.507.415/0013-88 

A aprovar 

Convênio 510056 
52000.017502/04-13 Convênio 
MDIC/IEL nº 07/2003, de 30/06/2004, 
vigência até 27/12/2005. 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização. 

20/7/2004 474.000,00 420.000,00 54.000,00 
Instituto Euvaldo Lodi - 
IEL - CNPJ nº 
15.244.114/0001-54 

Diligenciado 

Convênio 510091 
52000.017648/04-51 convênio entre 
MDIC/CDT nº 5/2004, de 30/06/2004, 
vigência até 26/04/2006 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização 

2/7/2004 474.000,00 420.000,00 54.000,00 

Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento 
Tecnológico - CDT - 
CNPJ nº 
00.038.174/0001.43 

Aprovado 

Convênio 490755 

52000.036955/03-50 convênio entre o 
MDIC/SENAI/SEBRAE nº 13/2003, de 
23/12/2003, vigência até 25/03/2006. TA 
até 31/10/2006. 

Realização de oficinas de design e eventos de 
sensibilização em design. 26/12/2003 2.443.999,98 737.266,66 1.706.733,32 

SENAI/SEBRAE - 
CNPJ nº 
33.564.543/0001-90 

Diligenciado 
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Convênio 509762 

52000.017454/04-55 convênio entre o 
MDIC/FUNDAÇÃO AROEIRA nº 
8/2004, de 30/06/2004, vigência até 
27/12/2005 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernizaçã 

20/7/2004 474.000,00 420.000,00 54.000,00 
Fundação Aroeira - 
CNPJ nº 
03.373.635/0001-22 

Aprovado 

Convênio 509926 
52000.029234/04-74 convênio entre o 
MDIC/OSETPP Nº 6/2004, de 
30/06/2004, vigência ate 27/12/2005 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização. 

02/07/2004 474.000,00 210.000,00 54.000,00 

Organização Social 
Escolar de Trabalho e 
Produção do Pará – 
CNPJ nº 
04.162.917/0001-43 

Aprovado 

Convênio 509906 

52000.024324/04-79 convênio entre o 
MDIC/FAIPT nº 10/2004, de 
30/06/2004, vigência até 27/12/2005. TA 
até 26/03/2006. 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização 

2/7/2004 474.000,00 210.000,00 54.000,00 

Fundação de Apoio ao 
Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas - CNPJ nº 
05.505.390/0001-75 

Diligenciado 

Convênio 517615 
52000.007309/04-66 convênio entre 
MDIC/ASSIS BRASIL nº 36/2004, de 
30/12/04, vigência até 26/09/2006. 

Instalar unidade de produção artesanal de 
móveis de escritórios com taboca. 30/12/2004 125.269,86 120.000,00 5.269,86 

Assis Brasil –  
CNPJ nº  
04.045.993/0001-75 

Diligenciado 

Convênio 521752 
52000.017952/04-06 Convênio entre o 
MDIC/STE nº 43/2004, de 23/12/04, 
vigência até 23/08/2005. 

Promover a qualificação dos artesãos e 
multiplicadores nas atividades que abrangem a 
produção e comercialização artesanal 
promovendo ocupação e renda. 

31/12/04 68.326,00 60.150,00 8.176,00 

Secretaria do Trabalho e 
Empreendedorismo – 
CNPJ nº 
05.561.689/0001-47 

Aprovado 

Convênio 515433 
52000.032033/04-54 convênio entre o 
MDIC/APROMAG nº 27/2004, de 
22/12/04, vigência até 22/02/05. 

II Feira Interestadual de Negócios de Artesanato 
de Guarapari. 28/12/04 21.100,00 18.000,00 3.100,00 

Associação dos 
Produtores Manuais e 
Artes–APROMAG  - 
CNPJ nº 
03.666.566/0001-45 

Aprovado 

Convênio 517899 

52000.033393/04-55 convênio entre o 
MDIC/FAPEMIG nº 42/2004, de 
29/12/04, vigência até 29/12/06. De 
ofício até 17/03/2007. 

Integração e consolidação das iniciativas de 
inclusão digital do MDIC e do Governo do 
Estado de Minas Gerais. 

31/12/04 1.575.305,27 1.375.305,27 200.000,00 

FAPEMIG: Fundação 
Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais 
– CNPJ nº 
21.949.888/0001-83 

Diligenciado 

Convênio 517623 
52000.012674/04-92 convênio entre o 
MDIC/Irati nº 40/2004, de 23/12/04, 
vigência até 23/09/2006. 

Construção de um barracão industrial. 30/12/04 58.000,00 48.000,00 10.000,00 Irati – CNPJ nº 
75.654.574/0001-82 Diligenciado 

Convênio 517907 
52000.013017/04-62 convênio entre o 
MDIC/REPARTE nº 46/2004, de 
23/12/04, vigência até 26/09/2006. 

Diagnosticar as pontecialidades e dificuldades 
empresariais nas empresas incubadas e 
graduadas do Paraná, com foco na gestão para 
exportação e na participação do governança em 
APL`s. 

31/12/04 166.848,00 150.000,00 16.848,00 

Rede Paranaense de 
Incubador-REPARATE 
– CNPJ nº 
04.263.329/0001-04 
 

Diligenciado 

Convênio 517549 

52000.016618/04-27 convênio entre o 
MDIC/RONDOM nº 47/2004, de 
23/12/04, vigência até 23/12/05. De 
ofício até 26/09/2006. 

Construção de um barracão industrial. 30/12/04 119.875,00 100.000,00 19.875,00 Rondom – CNPJ nº 
75.380.071/0001-66 

Aguardando 
Prestação de 

Contas 
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Convênio 522280 

52000.032745/04-73 convênio entre o 
MDIC/SEBRAE nº 44/2004, de 
23/12/04, vigência até 23/12/05. TA até 
26/10/2006. 

Consolidação da Central Eletrônica. 31/12/04 300.000,00 250.000,00 50.000,00 SEBRAE – CNPJ nº 
29.737.103/0001-10 

Aguardando 
Prestação de 

Contas 

Convênio 520482 

52000.017744/04-07 convênio entre o 
MDIC/Fundação Universitária nº 
52/2004, de 30/12/04, vigência até 
30/12/05. 

Implementação do Projeto de Extensão 
Industrial Exportadora, objetivando a utilização 
de técnicas e métodos voltados à modernização e 
capacitação empresarial. 

10/01/05 420.000,00 420.000,00 0,00 
Fundação Universitária 
Caxias do Sul – CNPJ 
nº 88.648.761/0001-03 

Diligenciado 

Convênio 517553 
52000.011349/04-11 convênio entre o 
MDIC/Altonia nº 33/2004, de 22/12/04, 
vigência até 26/09/2006. 

Construção de 1 (um) Barracão Industrial, com 
500 m² de área. 30/12/04 94.272,83 90.000,00 4.272,83 Altonia – CNPJ nº 

81.478.059/0001-91 

Aguardando 
Prestação de 

Contas 

Convênio 517620 

52000.012673/04-48 convênio entre o 
MDIC/Cafelândia nº 28/2004, de 
23/12/04, vigência até 22/12/05. De 
ofício até 26/09/2006. 

Construção de um barracão industrial, com 
260,00 m², e o apoio a instalação de incubadora 
de empresas. 

30/12/04 51.550,00 50.000,00 1.550,00 Cafelândia – CNPJ nº 
78.121.878/0001-72 

Diligenciado 
COATA 

Convênio 517555 
52000.011351/04-81 convênio entre o 
MDIC/Altônia nº 32/2004, 22/12/04, 
vigência até 21/12/05. 

Construção de 1 (um) Barracão Industrial, com 
500 m² de área, visando apoiar a instalação de 01 
empresa de facção de confecções, que gerará em 
torno de 100 empregos diretos e 15 empregos 
indiretos no Município de Altônia – PR. 

30/12/04 94.272,83 90.000,00 4.272,83 Altônia – CNPJ nº 
81.478.059/0001-91 

Aguardando 
Prestação de 

Contas 

Convênio 520512 
52000.033947/04-32  convênio entre o 
MDIC/Serrita nº 49/2004, de 23/12/04, 
vigência até 23/12/05. 

Construção de um Barracão Industrial, com 
347,13. 31/12/04 93.750,00 93.750,00 0,00 Serrita – CNPJ nº 

11.361.250/0001-73 Aprovado 

Convênio 521050 
52000.033945/04-43 convênio entre o 
MDIC/Santa Cruz nº 53/2004, de 
30/12/04, vigência ate 30/12/05. 

Construção em alvenaria de um Barracão 
Industrial com 450 m². 19/01/05 92.500,00 92.500,00 0,00 Santa Cruz – CNPJ nº 

24.301.475/0001-86 A aprovar 

Convênio 521751 

52000.013737/04-28 convênio entre o 
MIDIC/Assis Chateabriand nº 55/2004, 
de 31/12/04, vigência até 30/12/05. De 
ofício até 26/09/06. 

Construção de dois Barracões Industriais com 
área de 300 m². 20/01/05 187.544,02 150.000,00 37.544,02 

Assis Chateabriand – 
CNPJ nº 
76.084.790/0001-18 

A aprovar 

Convênio 513086 
52000.031088/04-47 convênio 
MDIC/IAC nº 21/2004, de 24/12/2004, 
vigência até 23/04/2005 

Visa impulsionar, de forma articulada e 
continuada, a adoção de um conjunto de ações 
públicas que contribuam para estruturar, c 

7/12/2004 51.119,55 39.998,55 11.121,00 
Instituto Agropolos do 
Ceará - CNPJ nº 
04.867.567/0001-10 

Aprovado 

Convênio 512377 
52000.022370/04-33 convênio entre o 
MDIC/MBC nº 22/2004, de 19/11/2004, 
vigência até 18/11/2005 

Identificação de demandas do setor, articulação 
das instituições, envolvimento da comunidade 
técnica e elaboração de um projeto 

23/11/2004 209.475,00        199.500,00           9.975,00 

MBC - Movimento 
Brasil Competitivo - 
CNPJ nº 
00.731.979/0001-78 

Aprovado 

Convênio 517628 
52000.033340/04-52 convênio entre o 
MDIC/CGEE nº 38/2004, de 
29/12/2004, vigência até 29/12/2005 

Prospecção em Ciência, Tecnologia e Inovação. 30/12/2004 174.480,00        148.080,00         26.400,00 

CGEE - Centro de 
Gestão e Estudos 
Estratégicos - CNPJ nº 
04.724.690/0001-82 

Aprovado 

Convênio 517630 
52000.033397/04-51 convênio entre o 
MDIC/IEL nº 35/2004, de 23/12/2004, 
vigência até 23/12/2005 

Desenvolvimento de estudos para composição 
de base de conhecimento científico, tecnológico 
e industrial brasileiro para a propor 

30/12/2004 110.800,00          50.000,00         60.800,00 IEL - CNPJ nº 
33.938.861/0001-74 Aprovado 
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Convênio 512256 
52000.022312/04-18 convênio entre o 
MDIC/IBGM nº 17/2004, de 
11/11/2004, vigência até 10/04/2005 

Realização de diagnóstico do setor de gemas e 
jóias, examinando as inter-relações dos seus 
segmentos, identificando gargalos, a 

18/11/2004 211.987,00        189.987,00         22.000,00 IBGM - CNPJ nº 
29.527.793/0001-83 Aprovado 

Convênio 490750 

52000.036936/03-23 convênio entre o 
MDIC/SENAI/SEBRAE nº 14/2003, de 
23/12/2003, vigência até 01/04/2006. TA 
até 31/10/2006. 

Gestão do processo produtivo e da 
competitividade na indústria de confecção e 
moda 

26/12/2003 436.000,60        174.400,24       261.600,36 
SENAI/SEBRAE - 
CNPJ nº 
33.564.543/0001-90 

Aguardando 
Prestação de 

Contas 

Convênio 517877 
52000.028755/04-12 convênio entre o 
MDIC/AAAOY nº 41/2004, de 
23/12/2004, vigência até 22/12/2005 

Capacitação de mestres artesãos. 31/12/2004 18.028,60          15.728,60           2.300,00 

Associação Atelier de 
Artes e Ofícios Yara 
Tupynambá - CNPJ nº 
22.644.074/0001-01 

Aprovado 

Convênio 517541 
52000.034268/04-81 convênio entre o 
MDIC/Córrego Dantas nº 51/2004, de 
23/12/2004, vigência  até 23/12/2005 

Construção de um barracão industrial. 30/12/2004 105.000,00        100.000,00           5.000,00 Córrego Dantas - CNPJ 
nº 18.298.174/0001-48 

Diligenciado 
COATA 

Convênio 517561 

52000.034267/04-36 convênio entre o 
MDIC/STª ROSA DA SERRA nº 
37/2004, de 31/12/2004, vigência até 
23/12/2005 

Construção de um galpão industrial. 30/12/2004 105.000,00        100.000,00           5.000,00 
Santa Rosa da Serra - 
CNPJ nº 
18.192.252/0001-25 

Diligenciado 
COATA 

Convênio 517558 
52000.034477/04-24 convênio entre o 
MDIC/MATUTINA nº 29/2004, de 
23/12/2004, vigência até 23/12/2005 

Construção de um galpão para artesanato. 30/12/2004 105.000,00        100.000,00           5.000,00 Matutina - CNPJ nº 
18.602.102/0001-42 

Diligenciado 
SDP 

Convênio 517526 
52000.029226/04-28 convênio entre o 
MDIC/FUNDAPER nº 30/2004, de 
21/12/2004, vigência até 21/12/2005 

Projeto de Capacitação/Qualificação no Setor de 
Avicultura Familiar dentro do Sistema de 
Agropolos. 

30/12/2004 66.567,78          39.966,61         26.601,17 FUNDAPER - CNPJ nº 
03.009.157/0001-76 Aprovado 

Convênio 516575 
52000.018779/04-55 convênio entre o 
MDIC/DENISE nº 25/2004, de 
09/12/2004, vigência até 09/12/2005 

Construção de barracão industrial de 300m², 
visando a implantação de micro-empresas. 10/12/2004 104.500,00        101.365,00           3.135,00 Denise - CNPJ nº 

03.953.718/0001-90 
Diligenciado 

COATA 

Convênio 503595 
52000.015822/04-21 convênio entre o 
MDIC/BARRA BUGRES nº 11/2004, 
de 01/07/2004, vigência até 01/07/2005 

Construção de um barracão industrial. 2/7/2004 117.610,00          95.000,00         22.610,00 Barra do Bugres - CNPJ 
nº 03.507.522/0001-72 

Diligenciado 
COATA 

Convênio 517557 
52000.029234/04-74 convênio entre o 
MDIC/ SICTCT nº 05/2004, de 
30/06/2004, vigência até 23/12/2005 

Capacitação de micro e pequenos produtores de 
frutas com o incremento de tecnologias 
apropriadas a fim de atingir níveis de qualidades

30/12/2004 65.574,80 52.634,80 12.940,00 

Secr. Indústr., Com., 
Turismo, Ciência e 
Tecnologia CNPJ nº 
08.778.243/0001-67 

Aprovado 

Convênio 500943 
52000.012477/04-73 convênio entre o 
MDIC/PORTO DIGITAL nº 02/2004, 
de 08/06/2004, vigência até 22/04/2005 

Apoio a Feira de Tecnologias Emergentes, 
promovida pela UNIDO - Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial 

11/6/2004 63.800,00          58.000,00 5.800,00 
PORTO DIGITAL - 
CNPJ nº 
04.203.075/0001-20 

TCE 

Convênio 512654 
52000.012865/04-54 convênio entre o 
MDIC/SÃO TOMÉ nº 19/2004, de 
11/11/2004, vigência até 10/11/2005 

Construção de um barracão industrial.  110.734,00        100.000,00         10.734,00 São Tomé - CNPJ nº 
75.381.178/0001-29 

Diligenciado 
COATA 
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Convênio 513511 
52000.006359/04-26 convênio entre o 
MDIC/LOBATO nº 18/2004, de 
30/11/2004, vigência até 29/11/2005 

Construção de um barracão industrial. 10/12/2004 104.000,00        100.000,00           4.000,00 Lobato - CNPJ nº 
76.970.367/0001-08 

Diligenciado 
COATA 

Convênio 503589 
52000.008928/04-78 convênio entre o 
MDIC/FLORESTA nº 13/2004, de 
01/07/2004, vigência até 07/12/2005 

Construção de um barracão industrial. 2/7/2004 141.767,18        100.000,00         41.767,18 Floresta - CNPJ nº 
76.282.706/0001-55 

Diligenciado 
COATA 

Convênio 517626 
52000.029604/04-73 convênio entre o 
MDIC/FUNDETEC nº 39/2004, de 
23/12/2004, vigência até 23/12/2005 

Qualificação de Recursos Humanos das Cadeias 
(Arranjos) Produtivas (os) Prioritárias (os) dos 
Agropolos do Paraná. 

30/12/2004 44.200,00          29.200,00         15.000,00 FUNDETEC - CNPJ nº 
72.229.982/0001-07 Aprovado 

Convênio 489478 
52000.033823/03-76 convênio entre o 
MDIC/FRANCISCO BELTRÃO nº 
29/2003, vigência até 03/07/2005 

Construção de 1.000m de Barracão Industrial 
para abrigar indústrias. 29/12/2003 140.500,00        100.000,00         40.500,00 

Francisco Beltrão - 
CNPJ nº 
77.816.510/0001-66 

Diligenciado 
COATA 

Convênio 489456 
52000.028731/03-74 convênio entre o 
MDIC/MARIALVA nº 19/2003, de 
24/12/2003, vigência até 12/12/2005 

Construção de um barracão industrial. 29/12/2003 125.000,00        100.000,00         25.000,00 Marialva - CNPJ nº 
76.282.680/0001-45 Aprovado 

Convênio 489397 
52000.030366/03-68 convênio entre o 
MDIC/SJP nº 16/2003, vigência até 
23/12/2005 

Construção de um barracão industrial. 3/12/2003 105.000,00        100.000,00           5.000,00 
São Jorge do Patrocínio 
- CNPJ nº 
77.870.475/0001-63 

Aprovado 

Convênio 489421 
52000.033824/03-11 convênio entre o 
MDIC/FRANCISCO BELTRÃO nº 
28/2003, vigência até 03/07/2005 

Construção de um barracão industrial. 29/12/2003 140.500,00        100.000,00         40.500,00 
Francisco Beltrão - 
CNPJ nº 
77.816.510/0001-66 

Aprovado 

Convênio 489502 
52000.028276/03-61 convênio entre o 
MDIC/ASTORGA nº27/2003, de 
24/12/2003, vigência até 12/12/2005 

Construção de barracão industrial em alvenaria. 24/12/2003 115.000,00          92.000,00         23.000,00 Astorga - CNPJ nº 
75.743.377/0001-30 

Aguardando 
Prestação de 

Contas 

Convênio 489410 
52000.032736/03-00 convênio entre o 
MDIC/MARMELEIRO nº 18/2003, 
23/12/2003, vigência até 03/07/2005 

Construção de barracão industrial. 29/12/2003 100.000,00          90.000,00         10.000,00 Marmeleiro - CNPJ nº 
76.205.665/0001-01 

Diligenciado 
COATA 

Convênio 489516 
52000.028640/03-39 convênio entre o 
MDIC/MARIALVA nº 23/2003, de 
24/12/2004, vigência até 25/12/2005 

Construção de um barracão industrial. 29/12/2003 156.250,00        125.000,00         31.250,00 Marialva - CNPJ nº 
76.282.680/0001-45 Aprovado 

Convênio 512781 
52000.021948/04-34 convênio entre 
MDIC/ASSINTECAL nº 23/2004, de 
24/12/2003, vigência até 25/12/2005 

Desenvolver ações de pesquisa e divulgação 
para promover o design na cadeia produtiva 
coureiro - calçadista (incluindo artefatos) 

 969.700,00        484.850,00       484.850,00 Assintecal - CNPJ nº 
89.908.479/0001-72 Diligenciado 

Convênio 517912 
52000.029405/04-65 convênio entre 
MDIC/SAGA nº 34/2004, de 
25/11/2004, vigência 30/12/2005 

Fortalecimento de Pequenas Agroindústrias 
Familiares visando à geração de emprego e 
renda na Mesoregião Grande Fronteira do Mer 

31/12/2004 450.000,00        400.000,00         50.000,00 

SAGA - Instituto de 
Desenvolvimento 
Regional - CNPJ nº 
02.824.539/0001-90 

Aprovado 
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Convênio 514987 
52000.021252/04-16 convênio entre o 
MDIC/UNISOL nº 26/2004, de 
30/12/2004, vigência até 31/12/2005 

Concurso de Design de Caráter Social - Edição 
2005 - Comunidades Urbanas. 21/12/2004 88.000,00          80.000,00           8.000,00 UNISOL - CNPJ nº 

04.990.807/0001-70 
Diligenciado 

SDP 

Convênio 517454 
52000.017652/04-19 convênio entre o 
MDIC/CCIBA, nº 45/2004 de 
23/12/2004, vigência até 23/12/2005 

Apoio, sob a forma de custeio dos valores em 
todas as etapas subsequentes, às empresas, 
profissionais e estudantes que tiveram  

29/12/2004 351.220,00        297.500,00         53.720,00 

Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil-
Alemanha - CNPJ nº 
62.319.785/0001-17 

Aprovado 

Convênio 512408 
52000.024324/04-79 convênio entre o 
MDIC/COBEI nº 20/2004, de 
07/12/2004, vigência 16/08/2005 

Cooperação financeira do MDIC para a 
promoção pelo COBEI. 24/11/2004 355.918,00        150.000,00       205.918,00 COBEI - CNPJ nº 

05.054.996/0001-31 Aprovado 

Convênio 513154 
52000.033535/04-01 convênio entre o 
MDIC/BM&F, n º 24/2004 de 
07/12/2004, vigência até 06/06/2005 

Coordenação da implantação do Mercado 
Brasileiro de Reduções de Emissões (MBRE). 8/12/2004 200.000,00        100.000,00       100.000,00 BM&F - CNPJ nº 

54.641.030/0001-06 Aprovado 

Convênio 517527 
52000.033383/04-38 convênio entre o 
MDIC/FAIPT nº 31/2004 de 
22/12/2004, vigência até  21/07/2005 

Identificação, organização, sistematização e 
disponibilização de barreiras técnicas aplicadas a 
produtos de empresas atendidas  

30/12/2004 286.200,00        148.200,00       138.000,00 

Fundação de Apoio ao 
Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas - CNPJ nº 
05.505.390/0001-75 

Aprovado 

Convênio 503608 
52000.015954/04-52 convênio entre o 
MDIC/Nova Ponte nº 14/2004, de 
01/07/2004, vigência 01/07/2005. 

Construção de um galpão industrial no 
município de Nova Ponte. 02/07/04 104.500,00 95.000,00 9.500,00 Nova Ponte – CNPJ nº 

18159905/0001-74 
Diligenciado 

COATA 

Convênio 503592 
52000.006367/04-72 convênio entre o 
MDIC/Pontal do Araguaia nº 12/2004, 
de 01/07/04, vigência até 01/11/04. 

Ampliação do centro de comercialização de 
artesanato do Pontal do Araguaia/MT. 02/07/04 100.432,86 95.000,00 5.432,86 

Pontal do Araguaia – 
CNPJ nº 
33.000.670/0001-67 

Diligenciado 
COATA 

Convênio 581803 
52000.012570/2006-72 convênio entre o 
MDIC/SindMóveis nº 36/2006, de 
29/12/06, vigência até 29/12/07. 

Desenvolvimento e Sustentabilidade do APL 
Mobiliário da Região Metropolitana de 
Fortaleza. 

10/01/07 279.840,00 0,00 55,960,00 

Sindicato das Industrias 
do Mobiliário do Estado 
do Ceará – CNPJ nº 
07.662.729/0001-72 

A liberar 

Convênio 581805 
52000.008577/2006-67 convênio entre o 
MDIC/São Jorge D’Oeste nº 21/2006, de 
27/12/06, vigência até 27/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 09/01/07 309.300,00 0,00 9.300,00 
São Jorge D’Oeste - PR 
– CNPJ nº 
76.995.380/0001-03 

A liberar 

Convênio 580795 
52000.018847/2006-48 convênio entre o 
MDIC/Paverama nº 39/2006, de 
29/12/06, vigência até 29/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 04/01/07 120.312,73 0,00 40.312,73 Paverama- RS – CNPJ 
nº 91.693.317/0001-06 A liberar 

Convênio 581802 
52000.009508/2006-71 convênio entre o 
MDIC/Guarani D’Oeste nº 43/2006, de 
29/12/06, vigência até 29/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 10/01/07 226,785,69 0,00 6.785,69 
Guarani D’Oeste – PR 
CNPJ nº 
45.115.391/0001-28 

A liberar 

Convênio 580794 
52000.009962/2006-21 convênio entre o 
MDIC/Pinhão nº 41/2006, de 28/12/06, 
vigência até 28/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 04/01/07 188.000,00 0,00 38.000,00 Pinhão - PR – CNPJ nº 
76.178.011/0001-28 A liberar 
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Convênio 581049 
52000.007514/2006-93 convênio entre o 
MDIC/Japurá nº 25/2006, de 29/12/06, 
vigência até 29/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 05/01/07 116.324,00 0,00 6.324,00 Japurá - PR – CNPJ nº 
75.788.349/0001-39 A liberar 

Convênio 581230 
52000.019072/2006-28 convênio entre o 
MDIC/Mandaguari nº 33/2006, de 
29/12/06, vigência até 29/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 08/01/07 137.500,00 0,00 27.500,00 
Mandaguari - PR – 
CNPJ nº 
76.285.345/0001-09 

A liberar 

Convênio 581231 
52000.005032/2006-07 convênio entre o 
MDIC/Peabiru nº 30/2006, de 29/12/06, 
vigência até 29/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 08/01/07 116.050,00 0,00 6.050,00 Peabiru - PR – CNPJ nº 
75.370.148/0001-17 A liberar 

Convênio 579958 

52000.007518/2006-71 convênio entre o 
MDIC/São Sebastião da Grama nº 
23/2006, de 28/12/06, vigência até 
28/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 02/01/07 154.650,00 0,00 4.650,00 
São Sebastião da Grama 
– SP – CNPJ nº 
45.741.527/0001-05 

A liberar 

Convênio 573978 
52000.013054/2006-32 convênio entre o 
MDIC/INEC nº 15/2006, de 22/11/06, 
vigência até 22/05/07. 

Desenvolver ações de capacitação de agentes de 
microcrédito produtivo e orientado nos Estados 
da Região Norte, Norte de Minas Gerais e Norte
do Espírito Santo. 

29/11/06 75.118,00 63.638,00 11.480,00 

Instituto de Ação da 
Cidadania dos 
funcionários do BNB – 
CNPJ nº 
01.437.408/0001-98 

A comprovar 

Convênio 578789 
52000.014066/2006-84 convênio entre o 
MDIC/Apromag nº 31/2006, de 
26/12/06, vigência até 26/02/07. 

IV Feira Interestadual de Negócios do 
Artesanato de Guarapari 28/12/06 41.600,00 36.800,00 4.800,00 

Associação dos 
Produtores Manuais e 
Artesanais de Guarapari 
- ES – CNPJ nº 
03.666.566/0001-45 

A comprovar 

Convênio 578795 
52000.008538/2006-60 convênio entre o 
MDIC/Candelária nº 42/2006, e 
27/12/06, vigência até 27/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 28/12/06 145.297,62 80.000,00 65.297,62 Candelária - RS – CNPJ 
nº 87.568.911/0001-06 A comprovar 

Convênio 577890 
52000.008540/2006-39 convênio entre o 
MDIC/Brochier nº 22/2006, e 22/12/06, 
vigência até 22/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 27/12/06 105.000,00 80.000,00 25.000,00 Brochier - RS – CNPJ 
nº 91.693.309/0001-60 A comprovar 

Convênio 578794 
52000.008537/2006-15 convênio entre o 
MDIC/Nova Petrópolis nº 32/2006, e 
26/12/06, vigência até 26/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 28/12/06 100.000,00 80.000,00 20.000,00 
Nova Petrópolis - RS – 
CNPJ nº 
88.572.748/0001-00 

A comprovar 

Convênio 577131 
52000.007833/2006-07 convênio entre o 
MDIC/Salvador do Sul nº 27/2006, e 
19/12/06, vigência até 19/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 22/12/06 135.000,00 100.000,00 35.000,00 
Salvador do Sul – RS – 
CNPJ nº 
87.860.763/0001-90 

A comprovar 

Convênio 574497 
52000.005033/2006-43 convênio entre o 
MDIC/Campo Mourão nº 04/2006, de 
30/06/07, vigência até 30/06/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 12/07/06 125.000,00 100.000,00 25.000,00 
Campo Mourão – PR – 
CNPJ nº 
75.904.524/0001-06 

A comprovar 

Convênio 577886 
52000.018175/2006-71 convênio entre o 
MDIC/APEX nº 28/2006, de 22/12/06, 
vigência até 22/07/07. 

Promover o produto brasileiro de maior valor 
agregado no mercado internacional, no apoio de 
até 150 produtos no prêmio IF Design 

27/12/06 314.360,00 314.360,00 252.976,00 
APEX Brasil - DF – 
CNPJ nº 
05.507.500/0001-38 

A comprovar 
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Convênio 574495 
52000.009417/2006-35 convênio entre o 
MDIC/Campo Mourão nº 005/2006, de 
30/06/07, vigência até 30/06/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 12/07/06 125.000,00 100.000,00 25.000,00 
Campo Mourão – PR 
CNPJ nº 
75.904.524/0001-06 

A comprovar 

Convênio 574806 
52000.011366/2006-10 convênio entre o 
MDIC/ABNT nº 12/2006, de 11/12/06, 
vigência até 11/06/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 12/12/06 648.000,00 300.000,00 348.000,00 

Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – 
CNPJ nº 
33.402.892/0001-06 

A comprovar 

Convênio 574489 
52000.009069/2006-04 convênio entre o 
MDIC/PTI nº 10/2006, de 04/12/06, 
vigência até 04/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 05/12/06 425.420,00 123.600,00 301.820,00 

Fundação Parque 
Tecnológico Itaipu - PR 
CNPJ nº 
07.769.688/0001-18 

A comprovar 

Convênio 578787 
52000.009416/2006-91 convênio entre o 
MDIC/Nova Aurora nº 26/2006, de 
26/12/06, vigência até 26/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 28/12/06 157.000,00 151.540,00 5.460,00 
Nova Aurora - PR – 
CNPJ nº 
76.208.859/0001-52 

A comprovar 

Convênio 575517 
52250.000470/2006-29 convênio entre o 
MDIC/COBEI nº 16/2006, de 11/12/06, 
vigência até 11/10/07. 

Promover a participação brasileira na Comissão 
Eletrotécnica Internacional 15/12/06 301.830,00 150.000,00 151.830,00 COBEI - SP – CNPJ nº 

05.054.996/0001-31 A comprovar 

Convênio 574886 

52000.006473/2006-18 convênio entre o 
MDIC/SANTA CRUZ DE MONTE 
CASTELO nº 002/2006, de 11/12/06, 
vigência até 11/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 13/12/06 114.429,97 110.000,00 4.429,97 
Santa Cruz de Monte 
Castelo - PR – CNPJ nº 
75.462.820/0001-02 

A comprovar 

Convênio 574885 

52000.002148/2006-48 convênio entre o 
MDIC/SANTA CRUZ DE MONTE 
CASTELO nº 007/2006, de 11/12/06, 
vigência até 11/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial. 13/12/06 210.293,15 200.000,00 10.293,15 
Santa Cruz de Monte 
Castelo - PR – CNPJ nº 
75.462.820/0001-02 

A comprovar 

Convênio 575519 
52000.014164/2006-11 convênio entre o 
MDIC/IBQP nº 020/2006, de 12/12/06, 
vigência até 12/06/07. 

Desenvolvimento de Ações para Pesquisa de 
Mercado nos municípios de Apucarana e Terra 
Roxa. 

15/12/06 161.750,00 42.150,00 73.600,00 

Instituto Brasileiro da 
Qualidade e 
Produtividade - IBQP – 
CNPJ nº 
00.417.093/0001-54 

A liberar 2ª 
parcela 

Convênio 520482 
52000.014520/2006-05 convênio entre o 
MDIC/SOCIESC nº 14/2006, de 
11/12/06, vigência até 11/08/07. 

Pesquisa de mercado interno para os APLs metal 
mecânicos, de madeira e móveis de São Bento 
do Sul – Santa Catarina 

12/12/06 110.560,00 38.500,00 33.560,00 

Sociedade Educacional 
de Santa Catarina – 
CNPJ nº 
84.684.182/0001-57 

A liberar 2ª 
parcela 

Convênio 574883 
52000.0012430/2006-71 convênio entre 
o MDIC/ADP nº 13/2006, de 12/12/06, 
vigência até 12/06/08. 

Pesquisa de mercado setorial sobre o impacto do 
design no desempenho das empresas – Café com 
Design 

13/12/06 280.000,00 70.000,00 140.000,00 
Associação dos Designs  
de Produtos – CNPJ nº 
05.780.073/0001-67 

A liberar 2ª 
parcela 

Convênio 577889 
52000.010601/2006-28 convênio entre o 
MDIC/INEC/BNB nº 18/2006, de 
26/12/06, vigência até 26/05/07. 

Capacitação de 160 micros e pequenas empresas 
formais e 1500 microempreendedores informais 27/12/06 132.900,00 82.900,00 50.000,00 

INEC com 
Interveniência do BNB 
– CNPJ nº 
01.437.408/0001-98 e 
07.237.373/0001-20 

A comprovar 
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Convênio 578870 
52000.01182/2006-33 convênio entre o 
MDIC/UERJ nº 35/2006, de 22/12/06, 
vigência até 28/02/08. 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização. 

28/12/06 474.000,00 150.000,00 54.000,00 

Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro – 
CNPJ nº  
33.540.014/0001-57 

A liberar 2ª 
parcela 

Convênio 578791 
52000.006604/2006-67 convênio entre o 
MDIC/SENAI-MT nº 34/2006, de 
26/12/06, vigência até 26/02/08. 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização. 

28/12/06 474.000,00 150.000,00 54.000,00 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem 
Industrial  – CNPJ nº  
03.819.150/0001-10 

A liberar 2ª 
parcela 

Convênio 577286 
52000.015152/2006-12 convênio entre o 
MDIC/MOVERGS nº 17/2006, de 
22/12/06, vigência até 22/12/07. 

Pesquisa de mercado para identificação das 
forças, fraquezas e ameaças e oportunidade para 
o desenvolvimento do planejamento estratégico 
de comercialização nas respectivas regiões. 

26/12/06 108.346,00 45.000,00 63.346,00 

Associação das 
Industrias de Móveis - 
RS – CNPJ nº  
91.983.288/0001-17 

A comprovar 

Portaria 46 

52000.017260/2006-11, descentralização 
de crédito orçamentário e transferência 
de recursos financeiros para o 
CDT/UnB, de 12/12/06, vigência até 
12/06/08. 

Desenvolvimento e implantação de kits de 
especialidades de prestação de serviços nos 
Telecentros de Informação e Negócios. 

12/12/06 1.060.000,00 925.000,00 135.000,00 

Centro de 
Desenvolvimento 
Tecnológico da 
Universidade de 
Brasília UG/Gestão – 
154019/15257 

A comprovar 

Portaria 41 

52000.005365/2006-28, descentralização 
de crédito orçamentário e transferência 
de recursos financeiros para o 
CDT/UnB, de 30/11/06, vigência até 
28/02/08. 

Implementação do Projeto Extensão Industrial 
Exportadora, objetivando a utilização de técnicas 
e métodos voltados à modernização. 

30/11/06 477.000,00 420.000,00 57.000,00 

Centro de 
Desenvolvimento 
Tecnológico da 
Universidade de 
Brasília UG/Gestão – 
154019/15257 

A comprovar 

Convênio  
52000.019019/2006-27 convênio entre o 
MDIC/SINDIMAM nº 29/2006, de 
00/00/06, vigência até 00/00/07. 

Ampliação do mercado para a indústria 
moveleira do Distrito Federal fundamentado nas 
estratégias desenvolvidas a partir das 
informações contidas nas pesquisas e de outros 
dados que a pesquisa indicar 

 52.500,00 0,00 17.500,00 

Sindicato das Indústrias 
da Madeira e do 
Mobiliário do Distrito 
Federal – CNPJ nº  
02.677.680/0001-08 

A liberar 

Convênio 572837 
52000.003711/2006-33 convênio entre o 
MDIC/São Jorge do Ivaí  nº 003/2006, 
de 30/06/06, vigência até 30/06/2007. 

Construção de um Barracão Industrial 12/07/06 149.000,00 110.000,00 39.000,00 
São Jorge do Ivaí/PR – 
CNPJ nº  
76.282.649/0001-04 

A comprovar 

Convênio 560855 
52000.006599/2006-92 convênio entre o 
MDIC/PETRÓPOLIS nº 001/2006, de 
29/06/06, vigência até 28/06/07. 

Reforma de prédio e a implantação do Centro de 
Apoio ao Comprador e Empresário da Rua 
Teresa em Petrópolis/RJ. 

30/06/06 1.261.607,38 1.000.000,00 261.607,38 
Prefeitura Municipal de 
Petrópolis/RJ – CNPJ nº 
29.138.344/0001-43 

A comprovar 

Convênio  
52000.008530/2006-01 convênio entre o 
MDIC/Divinolândia nº 37/2006, de 
29/12/06, vigência até 29/12/07. 

Construção de um Barracão Industrial 03/01/07 160.000,00 0,00 10.000,00 

Prefeitura Municipal de 
Divinolândia/SP – 
CNPJ nº  
46.435.921/0001-88 

A liberar 

Convênio  
52000.007879/2006-18 convênio entre o 
MDIC/Tapiratiba nº 006/2006, de 
30/06/06, vigência até 30/06/07. 

Construção de um Barracão Industrial 12/07/06 162.092,09 150.000,00 12.092,09 
Prefeitura Municipal de 
Tapiratiba/SP – CNPJ 
nº 45.742.707/0001-01 

A comprovar 
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Tipo Código 
Siafi 

Identificação  do 
Termo Inicial ou 
Aditivos (nº do 

processo e do termo, 
data assinatura, 

vigência etc) 

Objeto da Avença 
Data de 

publicação 
do DOU 

Valor Total 
Pactuado 

Valor Total 
Recebido/Transferido 

no Exercício 
Contrapartida 

Beneficiário 
(Razão Social e 

CNPJ) 

Situação da Avença 
(alcance de objetivos 
e metas, prestação de 
contas, sindicância, 

TCE S/N?) 

Convênio 480830 

52000.021075/2003-89 
Convênio de Adesão 

MDIC/GEAP nº 
01/2003, de 

05/08/2003, c/ vigência 
até 04/08/2008 

Proporcionar aos 
servidores do 

ministério e suas 
entidades 

vinculadas, 
assistência médica 

e hospitalar 

25/08/03 886.200,00 652.231,00 Não se aplica 

GEAP-Fundação de 
Seguridade Social 

 CNPJ  
03.658.432/0001-82 

Ação 100% 
realizada 

Acordo 481417 

Acordo 
MDIC/INMETRO, de 

05/08/2003, c/ vigência 
até 04/08/2008 

Inclusão dos 
servidores do 

INMETRO, no 
Convênio de 

Adesão 
MDIC/GEAP           

nº 01/2003 

08/09/03 652.000,00 561.567,00 Não se aplica 

Ministério do 
Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio 
Exterior 
CNPJ 

 00.394.478/0001-43 

Ação 100% 
Realizada 

Acordo 483681 
Acordo MDIC/INPI, de 
05/08/2003, c/ vigência 

até 04/08/2008 

Inclusão dos 
servidores do INPI, 

no convênio de 
Adesão  

MDIC/GEAP           
nº  01/2003. 

08/09/03 75.740,00 22.162,00 Não se aplica 

Ministério do 
Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio 
Exterior 
CNPJ 

 00.394.478/0001-43 

Ação 100% 
Realizada 

Acordo 481338 

Acordo 
MDIC/SUFRAMA, de 
05/08/2003, c/ vigência 

até 04/08/2008 

Inclusão dos 
servidores da 

SUFRAMA,  no 
convênio de 

Adesão  
MDIC/GEAP           
nº 01/2003. 

08/09/03 483.000,00 433.516,00 Não se aplica 

Ministério do 
Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio 
Exterior  
CNPJ 

 00.394.478/0001-43 

Ação 100% 
Realizada 

Convênio 436124 

52000.028874/2001-14 
Convênio nº 02/2002 – 
quinto termo aditivo – 

de 28/01/2006, c/ 
vigência até 
27/01/2007. 

Programa de 
estágio para 

estudantes, com 
concessão de bolsa 

de estágio 

03/02/2006 359.106,00 281.623,75 Não se aplica 

CIEE – Centro de 
Integração Empresa 

– Escola 
CNPJ  

61.600.839/0001-55 

Ação 100% 
realizada 
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6. PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS 
 
       6.1    Demonstrativos do Fluxo Previsto e do Fluxo Realizado: 
 
 
 

Valor das transferências de recursos* Em caso de não se ter atingido a conclusão 
total ou de etapa Discriminação (código do 

projeto, descrição finalidade e 
organismo financiador) 

Custo Total Empréstimo contratado 
(ingressos externos) 

Contrapartida 
nacional 

Motivo** Valor no ano 
Lei + Crédito 

Valor 
acumulado no 

projeto 

Motivos que 
impediram ou 
inviabilizaram 

Providências 
adotadas para 

correção 

Código do projeto: BRA/B7-
311/2000/0005 
Descrição: Rede de Centros 
Tecnológicos e Apoio ás 
PMEs Brasileiras 
Finalidade: Intensificar o 
intercâmbio e a cooperação 
entre parceiros tecnológicos e 
empresários brasileiros, e 
entre estes e entidades 
homólogas europeias, com 
vista ao aumento da qualidade 
e inovação tecnológica de 
produtos e processos em 
setores/ramos industriais 
selecionados. 
Organismo financiador: 
Comunidade Econômica 
Européia 
 

17.500.000  
euros. 

Recursos da U.E 
8.000.000 euros se referem a 
contribuição da União 
Européia.  
Parcela de 2.200.000 euros: 
recursos utilizados pela União 
Européia para contratar 
diretamente  atividades 
vinculadas ao  projeto.  
O restante, 5.800.000 euros:  
recursos externos que 
ingressarão no país via conta 
do Tesouro Nacional  e que 
serão   previstos  no 
orçamento do MDIC . 
Recursos do Brasil - 
Contrapartida 
 9.500.000 euros = 4.900.000 
euros (numerário) + 
4.600.000 euros (espécie) 
 

4.900.000 
euros 
(numerário)  
 

Doação 
 

A dotação orçamentária 
para o período:   
R$ 14.200.000,00  ( Lei 
Orçamentária de 2.006), 
entretanto apesar de  parte 
dos recursos terem sidos 
empenhados e inscritos em 
Restos a Pagar, não haverá 
liquidação e pagamento. 
 
 

Não houve 
execução dos 
ingressos 
externos 

Em decorrência  de 
entraves técnicos e 
burocráticos que 
regulam a 
transferência de 
recursos ao executor 
do projeto, FINEP  
assim como devido 
a aspectos  
relacionados a  
divergências  entre 
a legislação 
brasileira e a 
legislação européia 
que estabelece 
condições para 
contratação de 
determinadas  
atividades, a 
execução do projeto 
foi comprometida  
 

A Comissão 
Européia sugeriu 
que o projeto fosse 
reestruturado. Desta 
forma 
representantes do 
MDIC, FINEP e 
Comissão Européia 
trabalham  na 
reorganização das 
atividades do 
projeto. 
 
 

* Apresentar individualmente por motivo. ** Amortização, pagamento de juros, comissão de compromisso, outros. 
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Em caso de não se ter atingido a conclusão 
total ou de etapa Valor das transferências de recursos* Discriminação (código do 

projeto, descrição finalidade e 
organismo financiador) 

Custo Total Empréstimo contratado 
(ingressos externos) 

Contrapartida 
nacional 

Motivo** Valor no ano 
Lei + Crédito 

Valor 
acumulado no 

projeto 

Motivos que 
impediram ou 
inviabilizaram 

Providências 
adotadas para 

correção 

Código do projeto: 
ALABRA/2004/005-189 
Descrição: Apoio à Inserção 
Internacional das PMEs 
Brasileiras 
Finalidade: Promover e apoiar 
a expansão e a diversificação 
das exportações das PMEs 
brasileiras, com ênfase 
particular em produtos de 
maior conteúdo tecnológico 
Organismo financiador: 
Comunidade Econômica 
Européia 
 

44.000.000  
euros. 

Recursos da U.E 
22.000.000 euros se referem a 
contribuição da União 
Européia.  
Parcela de 3.600.000 euros: 
recursos utilizados pela União 
Européia para contratar 
diretamente  atividades 
vinculadas ao  projeto.  
O restante, 18.400.000 euros:  
recursos externos que 
ingressarão no país via conta 
do Tesouro Nacional  e que 
serão   previstos  no 
orçamento do MDIC . 
Recursos do Brasil - 
Contrapartida 
 22.000.000 euros = 
8.800.000 euros (numerário) 
+ 13.200.000 euros (espécie) 
 

8.800.000 
euros 
(numerário)  
 

Doação 
 

A dotação orçamentária 
para o período:   
R$ 19.725.000,00  ( Lei 
Orçamentária de 2.006) 

Não houve 
execução dos 
ingressos 
externos 

Os trâmites junto ao 
Ministério da 
Fazenda, para 
abertura da conta 
corrente que 
permitiria a 
internalização dos 
recursos advindos 
da União Européia, 
não puderam ser 
concluídos em 
tempo hábil. 
A conclusão do 
processo depende 
de um parecer 
favorável da PGFN, 
que entende 
necessária a 
alteração de 
algumas cláusulas 
do Ajuste  
Complementar de 
Cooperação com a 
União Européia 

Procede-se a 
negociação para a 
elaboração de uma 
adenda ao Ajuste 
Complementar, de 
modo que se 
permita conciliar as 
exigências de todos 
os agentes 
envolvidos: 
Comissão Européia, 
Ministério da 
Fazenda, Ministério 
das Relações 
Exteriores e 
Ministério do 
Desenvolvimento, 
Indústria e 
Comércio Exterior 

* Apresentar individualmente por motivo. ** Amortização, pagamento de juros, comissão de compromisso, outros. 
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7.   PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL 
 

Resultados do acompanhamento, fiscalização e avaliação dos projetos e 
instituições beneficiadas por renúncia de receita pública federal, bem como o impacto sócio-
econômico por essas atividades, apresentando, ainda, demonstrativos que expressem a situação 
atual destes projetos e instituições.” 
 
 
a) Regime aduaneiro especial de Drawback  
 

O regime aduaneiro especial de drawback, instituído pelo Decreto-Lei n.º 37/66, 
caracterizado como incentivo à exportação, é aceito pelas regras internacionais de comércio, 
dentro do princípio de não se exportar impostos, não se confundindo, também, com subsídio, por 
sua característica de alcance geral, não discriminando segmentos industriais, qualificação do 
favorecido ou mesmo a destinação do produto final. 

 Este instrumento, conceituado como incentivo à exportação, conforme define o 
artigo 335 do Decreto n° 4.543, de 26/12/2002, pode ser aplicado nas seguintes modalidades 
(Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 78, e Lei n° 8.402, de 1992, art. 1°, inciso I): 

 
I – suspensão do pagamento de tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser 
exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou 
acondicionamento de outra a ser exportada; 
 
II – isenção dos tributos exigíveis na importação de mercadoria, em quantidade e 
qualidade equivalente à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou 
acondicionamento de produto exportado; e 
 
III – restituição, total ou parcial, dos tributos pagos na importação de mercadoria 
exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação ou 
acondicionamento de outra exportada. 

  
A esta Secretaria compete a administração das operações da espécie nas 

modalidades suspensão e isenção de tributos (incisos I e II acima citados), mediante a expedição 
de ato concessório específico. À Secretaria da Receita Federal cabe a administração da 
modalidade restituição de tributos (inciso III).  

Em todos os casos, no entanto, fica no âmbito da Secretaria da Receita Federal o 
reconhecimento final do incentivo, por meio da conferência física de todos os bens importados e 
exportados e ainda a regularidade das operações sob o aspecto fiscal, considerando os prazos 
prescricionais previstos no regulamento aduaneiro. 

Especificamente no que toca à competência desta Secretaria, nos casos da 
suspensão e isenção de tributos, respectivamente, a condução dos processos obedece à seguinte 
sistemática: 

 
 
 
 



 

 
Drawback Suspensão 
 

O processamento das operações de drawback na modalidade suspensão de 
tributos, cerca de 90% do total do incentivo, está informatizado desde 1º de novembro de 2001. 
Constitui módulo próprio no SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior, 
administrado pela Secex/Decex, tanto em sua operacionalização, por meio de anuências de atos 
concessórios e suas comprovações, como sua manutenção, suporte e desenvolvimento. 

Procedimentos operacionais - Todos os procedimentos operacionais, compreendendo a 
autorização, o acompanhamento e a comprovação das operações, no âmbito administrativo, estão 
regulamentados por atos legais. O Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo Decreto n° 4.543, de 
26/12/2002 (Regulamento Aduaneiro), além da Portaria Secex nº 35/2006. 

Nessa modalidade, o exportador credenciado a operar no Siscomex, pelo cadastro 
de exportadores da Receita Federal, introduz, no módulo eletrônico drawback suspensão, os 
dados relativos à exportação projetada (descrição da mercadoria, valor, quantidade, classificação 
tarifária e percentual de comissão de agente), à importação prevista e necessária para produção 
da mercadoria a ser exportada (descrição, valor, quantidade, classificação tarifária, além dos 
valores estimados de frete e seguro), e demais características da operação que venham a permitir 
a análise do processo, relativamente ao ganho cambial projetado e à total utilização dos produtos 
importados para produção dos bens a serem exportados, inclusive mediante apresentação de 
laudo técnico. 

Para o fechamento final das operações, devem ser comprovadas todas as 
importações ao amparo da concessão (Ato Concessório), os quais migram eletronicamente pelo 
Siscomex, e as exportações, as quais são declaradas pelo titular da operação no módulo 
eletrônico de drawback. 

Na prática, cada Ato Concessório aprovado constitui um programa de exportação 
a prazo determinado para sua conclusão, de até dois anos (pode estender-se para até cinco anos 
em se tratando de bem de capital de longo ciclo de produção – art. 340 do Dec. 4.543/02), 
permitindo que os exportadores brasileiros ganhem condições de competitividade frente à 
concorrência estrangeira, não somente em relação ao preço da mercadoria, mas, também, no que 
diz respeito à qualidade exigida pelo mercado internacional. 

Controle gerencial - Além do próprio Siscomex, o qual já permite visão detalhada de todas as 
operações, inclusive pelos demais órgãos governamentais intervenientes no processo (Secretaria 
da Receita Federal, Secretarias Estaduais de Fazenda e o Departamento de Marinha Mercante), a 
Secex dispõe de sistema eletrônico gerencial das operações, que permite o monitoramento 
completo de todas as operações em todos os seus detalhes, inclusive manter relatórios 
atualizados sobre o desempenho das importações e exportações cursadas ao amparo do incentivo. 

Análise do impacto sócio-econômico – Um conjunto de indicadores setoriais e econômicos 
pode auxiliar a análise do impacto sócio-econômico da concessão do mecanismo de drawback 
como impulsionador de exportações. 
 
Operações contratadas - A Tabela a seguir apresenta as operações de drawback contratadas 
desde 2002. Como se observa, o número de atos concessórios e de empresas amparadas pelo 
regime vem aumentando significativamente, possibilitando que as exportações sejam 
alavancadas em níveis cada vez maiores, mantida a participação percentual do insumo importado 
em faixas aceitáveis.  
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ANO 

 

Nº AC's Nº Empresas Compromissos de 
Exportação (em US$ 

milhões) 

Importações 
Amparadas (em 

US$ milhões) 

Participação das 
importações nas 

exportações 

2002 4.296 1.333 19.121,3 4.459,6 23,32 

2003 6.294 1.676 24.539,8 5.952,2 24,26 

2004 9.292 2.188 35.332,3 9.050,1 25,61 

2005  9.387 2.331 35.158,4 8.905,5 25,34 

2006 8.849 2.307 46.917,9 10.717,7 22,84 

 
 Ao serem comparadas as referidas operações com os números globais de comércio 

exterior, verifica-se que a representatividade do drawback vem se situando na casa dos 30%, 
acarretando resultados mais favoráveis nas exportações. Já as importações amparadas pelo 
regime alcançam cerca de 12%. 

 
Em US$ Milhões 

Ano Compromissos de 
Exportação Drawback(1) 

Exportação 
Total(2) 

Importaçâo 
Drawback(3) 

Importação 
Total(4) 

Part.% 
(1/2) 

Part. % 
(3/4) 

2002 19.121 60.362 4.459 47.240 31,7 9,4 

2003 24.539 73.084 5.952 48.291 33,6 12,3 

2004 35.332 96.475 9.050 62.834 36,6 14,4 

2005 35.158 118.308 8.905 73.551 29,7 12,1 

2006 46.917 137.471 10.717 91.394 34,1 11,7 

 
 

A tabela que se segue demonstra que o crescimento dos valores suspensos de 
impostos é inferior ao obtido nas exportações totais, o que denota, mantido praticamente o 
mesmo nível de compromisso, otimização no uso do mecanismo. Vale dizer que os impostos 
suspensos com o drawback totalizaram US$ 5.005.776 mil, US$ 6.287.689 e US$ 7.197.331 mil, 
respectivamente, em 2003, 2004 e 2005, segundo dados da Secretaria da Receita Federal.  Ainda 
não se encontram disponíveis os dados referentes ao ano de 2006. 
 

ANO EXPORTAÇÃO(%) DRAWBACK – VALORES SUSPENSOS (%) 

2004/2003 32,01 25,61 

2005/2004 22,63 14,46 

 
Indicadores setoriais – Os impactos podem ser medidos por indicadores de desempenho da 
indústria, uma vez que a elevação das exportações permite aumento na produção, no uso da 
capacidade instalada, no nível de emprego, entre outros. 
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Utilização média da capacidade instalada – Em dezembro de 2006, setores intensivos na 
importação de bens de capital, como o de metalurgia, mecânica, matérias plásticas encontravam-
se em níveis recordes de utilização. 

 

Discriminação Máximo 
desde 1995 

Outubro 
2005 

Junho 2006 Dezembro 
2006 

Indústria de transformação Abr/1995 85,2 82,3 84,4 

Metalurgia Nov/2006 90,9 93,5 93,5 

Mecânica Out/2004 81,6 80,1 81,1 

Matérias plásticas Jan/2005 82,6 83,5 86,3 
Fonte: Indicadores Econômicos (BACEN)/FGV – 07.02.2007 
 
 

Índices de produção industrial – O que se observa é a elevação gradual da produção industrial 
no período observado. É de se registrar que houve elevação do indicador da produção dos bens 
de capital no período de 12 meses (5,63%) bem superior à media (2,91%). Registre-se que as 
indústrias de bens de capital são as maiores usuárias do regime de drawback.  
 

        1992=100 

Período Geral Bens de Capital Bens Intermediários Bens de Consumo

Jun/2005 155,56 170,10 154,19 145,14

Dez/2005 155,47 171,44 152,62 147,76

Jun/2006 154,58 167,53 153,58 145,22

Dez/2006 158,62 184,76 156,81 147,99

% 12 meses 2,91 5,63 2,12 3,45
  Fonte: Indicadores Econômicos (BACEN)/IBGE – 07-02-2007 

 
Índices do nível de emprego formal – Com a elevação das exportações, que detêm parcela 
considerável incentivada pelo regime de drawback, e com a elevação da produção, tem-se 
reflexo imediato no nível de emprego. A tabela a seguir, com número índice fixado em 2005, 
revela que há elevação significativa no nível de emprego: no total, o indicador passa de 91,26 
para 104,27 em Novembro /2006. No último ano, o incremento foi da ordem de 3,35. 
 

2005=100 

Ano Total Industria Construção Civil 
2002/DEZ 86,86 86,48 91,77 

2003/DEZ 89,37 88,69 88,08 

2004/DEZ 95,22 97,10 92,41 

2005/DEZ 100,00 100,00 100,00 

2006/NOV 104,27 103,70 107,20 

% 12 meses 4,88 3,35 9,28 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/Indicadores BACEN 07.02.2007 

 194



 

 
Indicadores de endividamento externo – Analisados os impactos de natureza das operações de 
drawback e setoriais, última análise relacionada com os indicadores de endividamento externo 
torna-se necessária, tendo em conta o impacto positivo propiciado pela elevação das exportações. 

Os números do desempenho referentes às contas externas e aos indicadores de 
endividamento externo apontam para uma saudável contabilidade nacional. Levando-se em conta 
que um terço das exportações brasileiras são negociadas ao amparo do regime de drawback, 
podemos perceber os inegáveis impactos positivos desse mecanismo de incentivo à exportação 
nos números nacionais. São eles: 

 
INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Saldo de transações 
correntes (US$ milhões) 

-24.225 - 23.215 - 7.637 4.177 11.738 13.985 13.528 

Necessidade de 
financiamento externo (US$ 
milhões) 

- 8.555 757 - 8.954 -14.321 -29.903 -29.051 -32.310 

Serviço da dívida/ 
exportações (%) 

88,6 84,9 82,7 72,5 53,8 55,8 51,1* 

Juros/exportações (%) 29,0 28,0 23,6 19,4 14,8 12,2 11,2* 

Dívida Total /exportações 
(%) 

3,9 3,6 3,5 2,9 2,1 1,4 1,2* 

Dívida Externa Total (US$ 
bilhões) 

216,9 209,9 210,7 214,9 201,4 169,4 159,5* 

Fonte: Indicadores Econômicos – BACEN – 07-2-2007          (*) até setembro/2006. 
 
 
a) o saldo de transações correntes, que era negativo até 2002, passou a ser positivo e crescente 

a partir de 2003; 

b) a necessidade de financiamento externo, sobretudo em decorrência do saldo em transações 
correntes, passou a inexistir, gerando folgas na casa dos US$ 30 bilhões; 

c) o pagamento do serviço da dívida, em termos relativos, vem sendo cada vez menor se 
comparado com as exportações.  

d) a participação dos juros frente às exportações vem declinando significativamente: 
representa, em 2006, pouco mais de 10%; 

e) embalada pelo ritmo crescente das exportações, a dívida total, em termos relativos também é 
declinante; 

f) a dívida externa em termos absolutos também é menor a partir de 2004. Em 2006(até 
setembro), é menor do que em 2000 em  mais de US$ 57 bilhões. 

 A título de comentário final, não podemos estabelecer uma relação direta entre os 
indicadores de desempenho setorial e de endividamento externo e o regime de drawback. Mas 
dada a elevada participação do mecanismo nas exportações, podemos afirmar que o drawback 
em muito contribuiu para a melhor performance exportadora, notadamente no ano de 2006. 
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Drawback isenção: 
 

O processamento das operações nessa modalidade, que responde por cerca de 
10% do total do drawback, é cursado ainda pela via documental (papel). 

A informatização do processo concessório dessa modalidade está em 
desenvolvimento pela Secex, devendo sua operacionalização ocorrer ainda no presente exercício. 

Nessa modalidade, os exportadores que venham a exportar mercadorias nas quais 
tenham sido utilizadas matérias primas importadas com recolhimento integral de tributos, podem 
repor seus estoques na mesma quantidade e valor com isenção dos impostos. 

O procedimento consiste em o interessado no usufruto do incentivo apresentar os 
comprovantes das importações realizadas com recolhimento integral, as conseqüentes 
exportações, laudo técnico demonstrativo da utilização das mercadorias, tudo no prazo máximo 
de dois anos, conforme o Regulamento Aduaneiro, sendo aprovada concessão para reposição do 
estoque na mesma quantidade e valor. 

Por ser bem menos representativo do que as operações na modalidade suspensão, 
todos os indicadores sócio-econômicos são válidos, também, para a modalidade isenção. 

 
b) Importações com Benefícios Fiscais. 
 

Consoante o Capítulo VIII do Título I do Livro II do Decreto n° 4.543/2002 
(Regulamento Aduaneiro), o reconhecimento da isenção ou da redução do imposto será 
efetivado, em cada caso, pela autoridade aduaneira, mediante requerimento no qual o interessado 
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei. 

No processo de análise das operações em que se pleiteia benefícios fiscais, 
compete tão somente à Secex a apuração da similaridade, por força do Decreto-Lei n.º 37/1966 e 
do previsto no artigo 193 do citado Regulamento Aduaneiro. 

Considera-se similar ao estrangeiro o produto nacional em condições de substituir 
o importado, observadas as seguintes normas: 

I – qualidade equivalente e especificações adequadas ao fim a que se destine; 
 
II – preço não superior ao custo de importação, em moeda nacional, da mercadoria estrangeira, 
calculado o custo com base no preço cif, acrescido dos tributos que incidem sobre a importação e 
de outros encargos de efeito equivalente; 
 
III – prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de mercadoria. 
 
  As importações sujeitas ao exame de similaridade serão objeto de licenciamento 
não automático previamente ao embarque dos bens no exterior, com o objetivo de o exame ser 
efetuado pelo DECEX em cada caso.   
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c) Redução a zero da alíquota do Imposto de Renda 

 
A Medida Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, o Decreto no 5.183, de 

13 de agosto de 2004, e a Portaria SECEX no 12, de 25 de agosto de 2004, amparam a concessão 
desse benefício, vinculado exclusivamente ao pagamento de despesas relacionadas com pesquisa 
de mercado para produtos brasileiros de exportação, bem como aquelas decorrentes de 
participação em exposições, feiras e eventos semelhantes, inclusive aluguéis e arrendamentos de 
stands e locais de exposição, aplicadas na promoção de produtos brasileiros, bem como de 
despesas com propaganda realizadas no âmbito desses eventos. 

Ao reduzir significativamente os custos da promoção de produtos brasileiros no 
exterior, tal medida constitui um estímulo à utilização de instrumentos promocionais por 
empresas brasileiras, que, mais do que nunca, precisam divulgar seus produtos para se manter e 
conquistar fatias mais expressivas no mercado internacional. 

Importantes setores exportadores aumentaram sua participação em eventos 
internacionais como estratégia para conquistar novos mercados consumidores e fortalecer a 
marca do produto nacional. 

Dessa iniciativa, resultou, de 26 de julho de 2001 até o dia 31 de dezembro de 
2006, a concessão de 2.188 Autorizações de Remessas, num montante de US$ 57.839.936,51, 
que ensejou renúncia fiscal estimada em US$ 10.207.047,62, para o período (Nota:  como o 
Imposto de Renda incide “por dentro”, ou seja, a alíquota de 15% é aplicável sobre o valor total 
(remessa + imposto), foi utilizada a fração de 3/17 sobre o montante das remessas efetivadas ao 
amparo do Art. 9º da MP nº 2.159/2001, para cálculo da estimativa. Para se obter informação 
precisa da renúncia de receita observada na utilização desse benefício, seria conveniente consulta 
à Secretaria da Receita Federal). 

Os principais setores ou produtos beneficiados foram: aeronáutico, alimentos, 
automóveis e autopeças, cachaça, cafés, carnes, cerâmica e revestimentos, cosméticos, couro e 
calçados, elétricos e eletrônicos, fármacos e químicos, flores, instrumentos e aparelhos em geral, 
máquinas e equipamentos, madeira, médico e hospitalar, móveis e artigos para o lar, pedras e 
metais preciosos e suas obras, petroquímicos, plásticos e borrachas, e têxtil e confecção. 

Os principais países onde aconteceram feiras ou pesquisas de mercado foram: 
África do Sul, Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Áustria, Austrália, 
Bélgica, Canadá, Chile, China, Cingapura, Colômbia, Croácia, Egito, Emirados Árabes Unidos, 
Equador, Espanha, Estados Unidos, Etiópia, França, Grécia, Holanda, Hong Kong, Índia, 
Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Polônia, Portugal, Reino 
Unido, Rússia, Sudão, Suíça, Tunísia, Turquia, Uruguai e Venezuela. 

Nos quadros abaixo, estão registrados os montantes por moeda e estimativas, em 
dólar estadunidenses e em reais, dos valores totais de remessas ao exterior e respectivas 
renúncias, de operações efetuadas ao amparo dos Decretos nº 3.793/2001 e nº 5.183/2004: 
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2001 

Moeda Montante 
Remetido 

Cotação em US$ 
(23/03/05) 

Montante 
Remetido 

(US$) 

Montante Remetido 
(R$) 

US$ 1.190.718,11 1 1.190.718,11 3.261.972,26
Euro 880.334,50 1,29665 1.141.485,73 3.127.100,16
Franco Francês (*) 640.759,06 0,15318 98.151,47 268.885,96
Lira Italiana (**) 40.754.792,00 0,00046 18.649,39 51.090,01
Libra Esterlina 39.232,70 1,86657 73.230,58 200.615,18

Total 2.522.235,29 6.909.663,57

Renúncia estimada (3/17 sobre montante) 445.100,35 1.219.352,39

(*) Última cotação disponibilizada pelo BACEN para o Franco Francês (31/12/99) 
(**) Última cotação disponibilizada pelo BACEN para a Lira Italiana (31/12/02) 
Paridade R$/US$: 2,74  (23/03/05) 
 
 
2002 

Moeda Montante 
Remetido 

Cotação em US$ 
(23/03/05) 

Montante 
Remetido US$

Montante Remetido 
(R$) 

US$ 2.502.791,08 1 2.502.791,08 6.856.396,16
Euro 2.946.102,65 1,29665 3.820.064,00 10.465.065,33
Iene 12.423.947,00 0,00941 116.872,96 320.173,48
Coroa Norueguesa 49.700,00 0,15800 7.852,42 21.511,69
Libra Esterlina 42.075,38 1,86657 78.536,64 215.151,13

  Total 6.526.117,10 17.878.297,80

  Renúncia estimada (3/17 sobre montante) 1.151.667,72 3.154.993,73

Paridade R$/US$: 2,74  (23/03/05) 
 
 
2003 

Moeda Montante 
Remetido 

Cotação em US$ 
(23/03/05) 

Montante 
Remetido 

(US$) 

Montante Remetido 
(R$) 

US$ 4.097.656,94 1 4.097.656,94 11.225.531,19
Euro 2.659.022,57 1,29665 3.447.821,62 9.445.307,32
Iene 2.697.975,00 0,00941 25.380,05 69.528,63
Dólar Australiano 43.479,00 0,76992 33.475,13 91.705,13
Franco Suíço 180.161,05 0,83375 150.209,31 411.498,41
Libra Esterlina 114.491,87 1,86657 213.707,09 585.450,57

  Total 7.968.250,14 21.829.021,25

  Renúncia estimada (3/17 sobre montante) 1.406.161,79 3.852.180,22

Paridade R$/US$: 2,74  (23/03/05) 
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2004 

Moeda Montante 
Remetido 

Cotação em US$ 
(23/03/05) 

Montante 
Remetido 

(US$) 

Montante Remetido 
(R$) 

US$ 7.461.249,69 1 7.461.249,69 20.440.093,53
Euro 5.367.990,69 1,29665 6.960.405,13 19.068.029,85
Iene 4.200.000,00 0,00941 39.509,70 108.236,83
Dólar Australiano 122.600,00 0,76992 94.391,58 258.585,73
Dólar Canadense 23.047,80 0,81993 18.897,68 51.770,19
Franco Suíço 470.010,20 0,83375 391.871,10 1.073.530,87
Libra Esterlina 186.505,43 1,86657 348.125,44 953.689,64

  Total 15.314.450,32 41.953.936,65

  Renúncia estimada (3/17 sobre montante) 2.702.550,06 7.403.635,88

 Paridade R$/US$: 2,74  (23/03/05) 
 
2005 

Moeda Montante 
Remetido 

Cotação em US$ 
(31/12/05) 

Montante 
Remetido 

(US$) 

Montante Remetido 
(R$) 

US$ 6.049.373,78 1 6.049.373,78 14.155.534,65
Euro 6.274.140,34 1,1825 7.419.170,95 17.360.860,03
Iene 19.209.225,00 0,0085 163.278,41 382.071,49
Dólar Australiano 11.715,00 0,7334 8.591,78 20.104,77
Franco Suíço 515.405,05 0,7600 391.707,84 916.596,34
Libra Esterlina 107.636,25 1,7180 184.919,08 432.710,64
Peso Argentino 36.669,00 0,3293 12.075,10 28.255,74
Peso Chileno 23.462.621,00 0,00194 45.517,48 106.510,91

  Total 14.274.634,43 33.402.644,56

  Renúncia estimada (3/17 sobre montante) 2.519.053,13 5.894.584,33

 Paridade R$/US$: 2,34  (30/12/05) 
 
2006 

Moeda Montante 
Remetido 

Cotação em US$ 
(média anual) 

Montante 
Remetido 

(US$)¹ 

Montante Remetido 
(R$)² 

US$ 6.915.447,04 1,0000 6.915.447,04 15.027.745,77
Euro 3.024.153,93 1,2571 3.801.633,54 8.332.670,58
Iene 3.339.000,00 116,3159 28.706,30 61.626,60
Dólar Australiano 31.884,00 0,7538 24.035,75 50.641,03
Franco Suíço 265.362,59 1,2525 211.862,23 443.595,73
Libra Esterlina 133.647,20 1,8441 246.464,81 509.779,72
Peso Chileno 3.240.006,00 531,1871 6.099,56 13.032,60

Total 11.234.249,23 24.439.092,04

Renúncia estimada (3/17 sobre montante) 1.982.514,57 4.312.780,95

¹ Paridade Moeda/US$: média anual. 
² Paridade R$/Moeda: Taxa de câmbio informada nos contratos de câmbio celebrados em 2006. 
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Embora as exportações brasileiras entre 2001 e 2006 tenham passado de US$ 

58,2 bilhões para US$ 137,5 bilhões, com um crescimento de 136,3%, de forma continuada ano 
a ano, as remessas para pagamento de despesas com promoção de exportação de produtos 
brasileiros no exterior passaram de R$ 6,9 milhões em 2001, com renúncia estimada de R$ 1,2 
milhões, para R$ 41,9 milhões em 2004, com renúncia estimada de R$ 7,4 milhões, e 
declinaram desde então, tendo alcançado R$ 24,4 milhões em 2006, com renúncia estimada de 
R$ 4,3 milhões. Em dólares estadunidenses, o total remetido em 2006 representou 0,08% das 
exportações brasileiras. 

 
 
 
 
 
Proceda a juntada ao processo de Tomada de Contas Anual do Exercício de 2006, 

da Unidade Jurisdicionada Agregadora, Ug 280107 – Secretaria Executiva, para posterior 
encaminhamento à Secretaria Federal de Controle Interno – SFC/CGU-PR. 

 
 

Brasília, 15 de março de 2007. 
 
 
 
 
 

JOSÉ OSWALDO DA SILVA  
Secretário-Executivo/Substituto 
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	SALDO 2005
	VALOR TOTAL


	FINANCEIRO (R$)
	FÍSICO
	PRODUTO
	SEMESTRE
	VAGAS
	Russo
	Árabe
	Russo
	Árabe
	Chinês



	FINANCEIRO (R$)
	Setor

	ASSUNTO
	PROCESSOS/DOCUMENTOS
	FINANCEIRO (R$)
	FÍSICO
	PRODUTO


	FINANCEIRO (R$)
	FÍSICO

	FINANCEIRO (R$)
	FÍSICO
	PRODUTO


	FINANCEIRO (R$)
	FÍSICO
	Paraíba
	Pernambuco
	Rio de Janeiro
	Sergipe
	Pará
	Ação 2736 – Portal do Exportador
	Ação 2764 – Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador
	Ação 2686 - Radar Comercial
	Ação 2696 – Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços
	Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa
	Ação 5074: Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior – Siscomex
	Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa
	 Programa 0412 - Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora
	Ação 5074: Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior – Siscomex
	Metas físicas e financeira realizadas (valor alcançado)
	Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso
	- Crescimento das exportações de estados com pequena participação na pauta, demonstrando a diversificação e descentralização de regiões produtoras exportadoras.: das vinte e sete Unidades da Federação, 11 registraram taxas de expansão superior a das exportações brasileiras;
	Ação 2668: Serviços de Comércio Exterior


	Atualmente, mais de 90% das operações registradas são validadas automaticamente e cerca de 85% das empresas encontram-se interligadas diretamente ao Sistema, que está em constante aprimoramento.   
	Ação 2736 – Portal do Exportador
	Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa
	Medidas Adotadas para sanear disfunções detectadas:
	Ação 5074:    Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior – Siscomex
	Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou o alcance dos objetivos e metas colimados



	QUADRO ORÇAMENTAL DA CONTRIBUIÇÃO NACIONAL
	Ação:
	I - Quadro orçamental global
	BRASIL
	Total

	II - Quadro orçamental da contribuição nacional

	PROGRAMA 0411 – GESTÃO DAS POLÍTICAS INDUSTRIAL, DE COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
	Objetivo Geral
	Forma de Implementação
	j) Encontro de Procuradores e Secretários-Gerais de Juntas Comerciais 
	 Com o objetivo de aprimorar as Instruções Normativas nºs 99, 100, 101 e 102, bem como os Manuais de Atos de Registro das Sociedades Ltda., Cooperativas e S.A., foram realizadas reuniões com Procuradores das Juntas Comerciais (Belém - PA, no período de 21 a 23/03/2006 e Curitiba - PR, no período de 06 a 08/12/2006) e Secretários-Gerais das Juntas Comerciais (Belém - PA, no período de 21 a 23/03/2006). 
	k) Encontro de Técnicos do Registro Mercantil
	l) Treinamento de Técnicos da Junta Comercial do Estado de Rondônia
	m) Encontro de Presidentes das Juntas Comerciais – Projeto de Lei Redesim
	n) Encontro de Presidentes e Técnicos das Juntas Comerciais – Projeto Cadastro Sincronizado
	o) Encontro de Presidentes e Técnicos das Juntas Comerciais e Outros Órgãos – Projeto Sped
	p) Encontros / Reuniões / Treinamentos na Área de Informática
	Ação: 5090 – Cadastro Nacional de Empresas – CNE

	Forma de Implementação
	METAS FÍSICAS
	Objetivos
	Implementação
	b) Simplificação e Racionalização do Registro e da Legalização de Empresas
	Implementação
	 
	Objetivos
	Implementação
	Implementação
	Implementação
	Implementação
	Implementação
	Implementação

	EXERCÍCIO 2006


	a) Regime aduaneiro especial de Drawback 
	Nº AC's
	Período
	INDICADORES



	Total
	Moeda

	  Total
	  Total
	  Total
	  Total
	Total


