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1. PROJETO 
Desenvolvimento de Metodologias Institucionais destinadas à Consolidação da Educação Superior como Fator de
Desenvolvimento Sustentável do Brasil.

2. ENQUADRAMENTO 

2.1 RESULTADOS 
Resultado 2.2 - Resultado 2.2. Métodos, técnicas e instrumentos formulados para utilização nos processos de acesso
e expansão da Educação Superior e monitoramento dos programas de assistência e orientação acadêmica aos
estudantes das IES.

2.2 ATIVIDADES 
Atividade 2.2.7 - Desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar a SESu na avaliação dos impactos dos programas
de acesso a  Educação Superior.

3. JUSTIFICATIVA 
O Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e
regulamentado pelo Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005, visa à concessão de bolsas de estudo em instituições
de ensino superior privadas a estudantes oriundos de escolas públicas ou privadas com bolsa integral, cuja
renda familiar per capita seja de até 3 (três) salários mínimos.

As instituições de educação superior aderem voluntariamente ao Prouni, por meio da assinatura de Termo de
Adesão por suas respectivas mantenedoras, obrigando-se a oferecer bolsas de estudo no âmbito do Programa
durante o prazo de vigência do Termo de Adesão, conforme determinado pelo art. 5º da Lei nº 11.096, de 2005.
O Termo de Adesão assinado pelas instituições tem vigência de 10 (dez) anos, devendo, contudo, ser renovado
semestralmente por meio da assinatura de Termo Aditivo, o que pressupõe o atendimento a todos os critérios e
normas do Programa.

As instituições interessadas em participar do Prouni devem emitir Termo de Adesão ao Programa por meio de suas
respectivas mantenedoras. A partir da assinatura do referido termo, as instituições poderão usufruir da isenção de
determinados tributos e contribuições federais conforme o disposto no art. 8º da Lei nº 11.096, de 2005:

Art. 8º A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e contribuições no período de
vigência do termo de adesão: (Vide Lei nº 11.128, de 2005)

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei nº. 7.689, de 15 de dezembro de 1988

III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar nº. 70, de 30
de dezembro de 1991 e

IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei Complementar nº. 7, de 7 de setembro de
1970.

 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste
artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização
de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos seqenciais de formação específica.

(...)

O Prouni, como programa educacional de acesso e permanência na educação superior que, somado à outras
políticas públicas e programas, objetiva colaborar no atendimento da Meta 12 do Plano Nacional de Educação, de
majoração do percentual de matrícula bruta e líquida na educação superior dos estudantes entre 18 e 24 anos, tem
base em isenção tributária, estando sua compreensão, execução, desenvolvimento e resultado estritamente
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vinculado à compreensão do arcabouço normativo tributário a ele relacionado,

Em decorrência de modificação trazida pela Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, foi acrescido o  3º no art. 8º,
segundo o qual a isenção de que trata o artigo acima transcrito será calculada na proporção da ocupação efetiva
das bolsas devidas. Referido dispositivo foi regulamentado pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB) nº 1394, de 12 de setembro de 2013, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de
2014. Pontue-se que, antes da referida regulamentação e mesmo para aquelas mantenedoras que possuíam ou
possuem Termo de Adesão ao Prouni com prazo de validade de 10 (dez) anos assinados antes da vigência da
referida IN da SRFB, bastava a simples oferta de bolsas nos termos disciplinados pela Lei nº 11.096, de 2005, e
outros regulamentos do Prouni, para que a IES e a respectiva mantenedora tivesse isenção total dos tributos
referidos no art. 8º da Lei do Prouni.

A partir da IN da SRFB, a isenção fiscal decorrente da participação das instituições privadas de educação superior no
Prouni deixou então de ser calculada sobre o número de bolsas ofertadas, passando a ser na proporção da
ocupação efetiva das bolsas devidas, gerando a necessidade de especificação do modo como o seu cálculo será
feito.

A IN SRFB nº 1.394/2013, estabeleceu a fórmula de cálculo das isenções em atendimento à nova disposição prevista
em lei, criando o índice de Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas (POEB) e sua periodicidade, conforme o art.
3º da referida instrução normativa:

Art. 3º A isenção de que trata o art. 2º será calculada na proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas.

 1º No cálculo da proporção da ocupação efetiva referida no caput serão consideradas as bolsas integrais, parciais
de 50% (cinquenta por cento) ou parciais de 25% (vinte e cinco por cento) do Prouni, excluídas as bolsas da
própria instituição, referentes aos cursos de graduação ou sequenciais de formação específica, no período de apuração
dos tributos.

 2º A proporção da ocupação efetiva de que trata o caput deverá ser calculada a partir da relação entre o valor total,
expresso em real, das bolsas efetivamente preenchidas e o valor total, expresso em real, das bolsas devidas, de
acordo com o seguinte procedimento:

I - valor total das bolsas integrais ou parciais preenchidas - apura-se o somatório dos valores, expressos em reais,
das bolsas integrais, parciais de 50% (cinquenta por cento) ou parciais de 25% (vinte e cinco por cento) no âmbito
do Prouni, excluídas as bolsas da própria instituição, observados os descontos concedidos, cujos estudantes
bolsistas encontram-se regularmente matriculados nos cursos de graduação ou sequenciais de formação específica
no período de apuração dos tributos

II - valor total das bolsas integrais ou parciais devidas - apura-se o somatório dos valores, expressos em reais, da
totalidade de bolsas de estudo integrais, parciais de 50% (cinquenta por cento) ou parciais de 25% (vinte e cinco
por cento) devidas no âmbito do Prouni com base no disposto nos arts. 1º a 7º da Lei nº 11.096, de 2005, para
estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, excluídas as bolsas da própria instituição,
observados os descontos concedidos

III - Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas (POEB) - calcula-se conforme a seguinte fórmula:

POEB = Valor total das bolsas integrais ou parciais preenchidas (inciso I)

               Valor total das bolsas integrais ou parciais devidas (inciso II)

Art. 4º A POEB de que trata o inciso III do  2º do art. 3º deverá ser calculada:

I - em março, com base nos dados do 1º (primeiro) semestre do ano-calendário e

II - em setembro, com base nos dados do 2º (segundo) semestre do ano-calendário.

 1º A POEB anual deverá ser calculada da seguinte forma:

 2º O estoque de bolsas relativas a anos anteriores será considerado no cálculo da proporção de ocupação
efetiva de que trata este artigo

Os arts. 11 e 12 da IN SRFB nº 1.394, de 2013, que definem a competência da instituição de ensino superior,
entenda-se mantenedora, para demonstrar em sua contabilidade os elementos que compõem as receitas, custos,
despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades sobre as quais é aplicada a isenção, bem
como para comprovar, ao final do ano-calendário, a quitação dos tributos federais administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.

Com efeito, o art. 15, III, da IN SRFB nº 1.394, de 2013, estabelece, ainda, que o Ministério da Educação
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encaminhará anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, dentre outras informações, as POEBs
utilizadas pelas instituições nos cálculos. Complementarmente, o art. 15-A da Instrução Normativa SRFB nº 1.394,
de 2013, assim dispõe:

Art. 15-A. Às instituições de ensino superior com termo de adesão ao Prouni firmado até 26 de junho de 2011,
durante o prazo de 10 (dez) anos da vigência do referido termo, não são aplicáveis as disposições dos arts. 3º,
4º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1476, de 01 de julho de 2014)

Sobre os requisitos e condicionalidades para emissão de Termo de Adesão ao Prouni e Aditivos a cada processo
seletivo de natureza ou relacionados ao normativo tributário, tem-se que o art. 1º da Lei nº 11.128, de 28 de
junho de 2005, determina que as mantenedoras de instituições participantes do Prouni devem comprovar, ao final
de cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, sob pena de desvinculação do programa, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem
ônus para o Poder Público.

Portanto, que a adesão e a permanência das mantenedoras no Prouni pressupõem o cumprimento das regras
referentes ao programa e das obrigações constantes do Termo de Adesão, inclusive no que tange à comprovação, ao
final de cada ano-calendário, da quitação de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, como dispõe o art. 1º da Lei nº 11.128, de 28 de junho de 2005.

A comprovação da regularidade fiscal para celebrar Termo de Adesão ou Termo Aditivo do Prouni constitui,
portanto, requisito legal, cuja observância é cogente a todas as entidades participantes do referido programa.

Desse modo, a participação das mantenedoras no processo seletivo do Prouni, referente ao primeiro semestre de
2019, enseja, necessariamente, a comprovação da regularidade fiscal, que é realizada por meio do carregamento
(upload) da Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa
(CPDEN) no Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni), conforme dispõe o art. 13,  1º da Portaria Normativa
MEC nº 18, de 6 de novembro de 2014.

Em complemento, os Editais da SESU que tornam público os cronogramas e demais procedimentos relativos à
adesão e emissão de Termo Aditivo aos processos seletivos do Prouni prevêm que a renovação de adesão ao
Prouni será facultada somente às mantenedoras que comprovarem a quitação de tributos e contribuições federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, conforme disposto na Lei nº 11.128, de 28
de junho de 2005.

Nos Editais também há disposição sobre o prazo para carregamento da certidão de regularidade fiscal no
Sisprouni e sobre a validade da referida certidão a ser exigida para a renovação da adesão, com a determinação de
que a mantenedora deverá proceder ao carregamento, no Sisprouni, em formato Portable Documento Format -
PDF, da certidão de regularidade fiscal expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
SRFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida
Ativa da União, emitidos no âmbito do disposto na Portaria nº 358, de 5 de setembro de 2014, do Ministério da
Fazenda, sendo que a certidão a que se refere o subitem anterior deverá ter validade que abranja,
imprescindivelmente, a data de 31 de dezembro do ano anterior ao do processo seletivo.

Contudo, apesar dos dispositivos normativos vigentes no âmbito do Prouni, há necessidade de melhor
compreender a efetividade no desenho do Sistema Informatizado do Prouni dos procedimentos descritos, bem
como na instauração, instrução e decisão de eventuais processos administrativos por descumprimento dos
requisitos estabelecidos. Além disso, de que forma referidos normativos do Prouni, requisitos sistêmicos e
condução dos processos administrativos dialogam com o ordenamento jurídico tributário correlato.

O Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2019 (Regimento Interno do Ministério da Educação) prevê no art. 21,
incisos IV, a competência da Secretaria de Educação Superior para coordenar a implantação, o acompanhamento
e a avaliação dos programas de apoio ao estudante, com o objetivo de democratizar o acesso à educação superior e
garantir a permanência do estudante, em articulação com órgãos afins. Desse modo, a Secretaria de Educação
Superior (SESu) é a unidade do Ministério da Educação responsável pela política e programas de educação
superior, através de sua Diretoria de Políticas e Programas da Educação Superior.

Portanto, dentre as competências da DIPPES/SESu/MEC encontra-se a atividade de formulador das políticas e
programas de acesso e permanência na educação superior, inclusive o Prouni, sendo que a efetivação de referido
programa está estritamente relacionada à correição da sua estruturação normativa, sistêmica e estrutural vis à vis o
arcabouço normativo tributário correlato.

Entretanto, vislumbra-se lacunas sistêmicas, ambiguidades normativas e, mais do que isso, potenciais
melhorias incrementais tanto no normativo do Prouni quanto nos macroprocessos por ele regulamentado quanto
às interlocuções com a regulamentação tributária, de forma que não se prejudique a adequação da isenção
proporcionada pelo programa e, concomitantemente, se alcance o melhor resultado educacional possível quanto à
colaboração no esforço de atendimento à meta 12 do PNE.
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Assim, pretende-se a análise jurídica das leis e normas infralegais regulamentadoras do PROUNI, bem como o
ordenamento jurídico tributário correlato para proporcionar melhorias incrementais no programa, apontando-se
as melhorias normativas eventualmente necessárias, bem como o ajuste na condução dos processos
administrativos correlatos.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
Consultoria especializada para realização de proposição de revisão normativa e ajustes na condução dos processos
administrativos correlatos para efetivação dos preceitos normativos tributários relacionados ao Programa
Universidade para Todos (Prouni), no âmbito da Diretoria de Políticas e Programas de Educação Superior (DIPPES).

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

5.1 Especificação (Consultor)
Atividade 1.1 Levantamento e análise jurídica dos principais tópicos das legislações referenciadas, e dos
normativos internos, com relação a isenção proporcional pela ocupação efetiva das bolsas do Prouni.
Atividade 1.2 Levantamento e análise jurídica dos principais tópicos das legislações referenciadas com relação às
obrigações do Ministério da Educação junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Atividade 1.3 Levantamento e análise jurídica dos principais tópicos das legislações referenciadas acerca da
adequação da IN RFB nº 13942013 quanto aos fluxos e macroprocesso de oferta e ocupação de bolsas do
Prouni.

Atividade 2.1 Levantamento e análise jurídica para identificação das lacunas entre os normativos do Prouni e o
arcabouço normativo tributário relacionado ao cálculo da isenção proporcional pela ocupação efetiva de bolsas
do Prouni.
Atividade 2.2 Levantamento das especificidades dos processos administrativos relativos às bases informativas
e de registro de dados do Prouni para fins de interlocução com a Receita Federal do Brasil para subsidiar
cálculo da isenção proporcional pela ocupação efetiva de bolsas do Prouni, nos termos da IN RFB nº 1.3942013.
Atividade 2.3 Análise jurídica com indicação de alternativas para aprimoramento incremental e maior efetividade
dos objetivos educacionais do Prouni frente à isenção tributária por ele proporcionada.

Atividade 3.1 Levantamento e sistematização da legislação e normativos do Prouni correlatos ao cumprimento do
requisito da Lei nº 11.128, de 2005, correlacionando-os com o arcabouço normativo tributário vigente.
Atividade 3.2 Apresentação de proposta normativa e correspondente revisão nos processos administrativos
relacionados que adeque à análise sobre o atendimento da Lei nº 11.128, de 2005, aos objetivos educacionais
do programa Prouni.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

A. Formação Acadêmica

A.1 Formação acadêmica (Consultor)
ualificação Profissional

Graduação em Direito.

B. Exigências Específicas

B.1 Exigências específicas (Consultor)
Experiência Mínima Necessária

Experiência profissional mínima de 2 dois anos em assessoria jurídica, atos legislativos, jurídicos e normativos.

 
Conhecimentos ou habilidades desejáveis

Experiência em atividades organizacionais e administrativas da Administração Pública Federal.

Experiência em elaboraçãoprodução de proposta legislativanormativa.

Experiência na elaboração de documentos administrativos, jurídicos e normativos.

Experiência na área de legislação de acesso e permanência na educação superior.

Conhecimento e experiência de programas do Governo Federal de acesso, democratização e permanência na
educação superior.

Conhecimento e experiência em avaliação, monitoramento e supervisão de políticas públicas.
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Conhecimentos de informática.

7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS

7.1 Produtos (Consultor)

Qtd. Parcelas: 3

ENQUADRA
MENTO

DESCRIÇÃO DA PARCELA VALOR DA
PARCELA

PRAZO DE
ENTREGA

2.2.7 PRODUTO 1 Documento técnico contendo estudo analítico e jurídico sobre a
legislação que regulamenta o PROUNI Lei nº 11.0962005, e dos normativos
internos portarias e resoluções, correlacionando-os aos normativos tributários
relativos ao cálculo da isenção proporcional pela ocupação efetiva das bolsas, em
especial a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.3942013.

R$ 26,500.00 60 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7 PRODUTO 2 Documento técnico contendo estudo analítico e jurídico com
indicação das lacunas entre os normativos do Prouni e o arcabouço normativo
tributário relacionado ao cálculo da isenção proporcional pela ocupação efetiva de
bolsas do Prouni, com indicação de alternativas para aprimoramento incremental
e maior efetividade dos objetivos educacionais frente à isenção tributária
proporcionada.

R$ 26,500.00 180 dias após a
assinatura do
contrato

2.2.7 PRODUTO 3 Documento técnico contendo estudo analítico e jurídico acerca dos
processos administrativos de supervisão do Prouni por descumprimento da Lei nº
11.128, de 28 de junho de 2005, com sugestão de revisão dos normativos e
processos correspondentes no âmbito da Secretaria de Educação SuperiorMEC.

R$ 27,000.00 300 dias após a
assinatura do
contrato

8. VALOR GLOBAL

8.1 Valor global (Consultor)
R$ 80.000,00

9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO

9.1 Local de entrega/realização (Consultor)
Brasília(DF), com disponibilidade para viajar por todo país

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1 Prazo de execução (Consultor)
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 10 meses
Data de Término: 10/10/2021

11. NÚMERO DE VAGAS

11.1 Número de vagas (Consultor)
1 vaga(s)

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Formação Acadêmica

INSTRUÇÃO (pontuação máxima 20 pontos)

PONTUAÇÃO

Pós-Graduação lato sensu nas áreas solicitadas no perfil profissional

8 pontos

Mestrado e/ou Doutorado na área solicitada no perfil profissional

12 pontos


Experiência Profissional

EXPERIÊNCIA (pontuação máxima 30 pontos)

PONTUAÇÃO

De três a cinco anos de experiência, conforme solicitado no edital de seleção.
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6 pontos

De seis a oito anos de experiência, conforme solicitado no edital de seleção.

18 pontos

Acima de oito anos de experiência, conforme solicitado no edital de seleção.

30 pontos

Entrevista

ENTREVISTA PESSOAL (pontuação máxima 50 pontos)

PONTUAÇÃO

Expressa-se com cordialidade e polidez, apresentando boa fluência, clareza, objetividade e coerência na
argumentação e capacidade de raciocínio.

Até 2 pontos

Conhecimento de informática.

Até 2 pontos

Experiência em atividades organizacionais e administrativas da Administração Pública Federal.

Até 5 pontos

Experiência na elaboração de documentos administrativos, jurídicos e normativos da Administração Pública
Federal.

Até 5 pontos

Conhecimento sobre a legislação da educação superior.

Até 8 pontos

Conhecimento e experiência em avaliação, supervisão e monitoramento de políticas públicas.

Até 8 pontos

Experiência no acompanhamento e execução dos programas do Governo Federal de acesso e permanência na
educação superior

Até 10 pontos

Experiência a área de legislação de acesso e permanência na educação superior

Até 10 pontos

13. CONSIDERAÇÕES 
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