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1. APRESENTAÇÃO
O Projeto de Apoio à Sociedade da Informação do Mercosul 1, nominado Mercosul Digital,
constitui objeto do Convênio de Financiamento firmado em 2008 pela Comissão Europeia (CE,
07/fev) e pelos representantes do Grupo Mercado Comum do Mercosul (GMC, 20/jun) por parte
dos países beneficiários (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), objetivando promover políticas
e estratégias comuns na área da Sociedade da Informação e reduzir o desnível digital e
assimetrias em matéria das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na região.
Especificamente, visa aumentar as competências e o uso das TICs entre as instâncias de
decisão dos setores público e privado, e da sociedade civil no Mercosul, por intermédio de
ações comuns de capacitação, desenvolvimento de infraestruturas de TICs relacionadas com a
formação e aplicações de comércio eletrônico no bloco.
Um programa comum de competências em TICs no âmbito do Mercosul acordado e em
funcionamento com atores-chave capacitados; e infraestruturas físicas, lógicas e recursos
humanos, legais e financeiros necessários à implementação de um programa de competências
em TICs e aplicações práticas em comércio eletrônico encontram-se explicitados como
resultados a alcançar em trinta e seis meses destinados à fase de execução plena do projeto.
O projeto foi formatado, desde sua concepção, em duas vertentes – uma referente à
Escola Virtual para a Sociedade da Informação e outra de Comércio Eletrônico, que se
relacionarão ao longo da execução a partir de ações integradoras.
Naquela mesma data (20/jun), o GMC emitiu Resolução aprovando as Diretrizes Técnicas
e Administrativas (DTAs) com sua Matriz de Marco Lógico, integrantes do referido convênio, e
assinou Acordo delegando a gestão do projeto à Entidade Gestora a ser constituída na
Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) do Brasil.
Cada país constituiu sua Coordenação Nacional responsável pela execução do projeto. A
Delegação da CE no Uruguai é responsável pelo acompanhamento e apoio à gestão do projeto.
2. FASE DE EXECUÇÃO PLENA
2.1. ANTECEDENTES - FINALIZAÇÃO DA FASE DE PLANEJAMENTO
O Orçamento-Programa do Primeiro Ano de Execução Plena do Projeto, encaminhado em 13
de abril de 2009 pelo Coordenador Nacional do GMC por parte do Paraguai, no exercício da
Presidência Pro-tempore do Mercosul, foi aprovado pelo Setor de Cooperação e pelo Setor de
Contratos e Finanças da Delegação da Comissão Europeia no Uruguai.
As estimativas de investimentos para o primeiro ano de execução plena do projeto
totalizam um montante da ordem de € 2,5 milhões (dois milhões e quinhentos mil euros), sendo
€ 1,3 milhão (um milhão e trezentos mil euros) provenientes da Comunidade Europeia e o
complementar de € 1,2 milhão (um milhão e duzentos mil euros) provenientes das
contrapartidas do MERCOSUL, que indicam participação de 53% e 47% respectivamente.
Cabe registrar que a contribuição global da CE está estabelecida em € 7 milhões (sete
milhões de euros), a cargo de fundos não reembolsáveis, com contrapartida estimada dos
países do MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como membros plenos) da ordem
de € 2,6 milhões (dois milhões e seiscentos mil euros).

1

Projeto inserido no Documento Estratégico Regional da Comissão Europeia que estabelece a cooperação da
Comunidade Européia com o MERCOSUL para o período 2007-2013.
RNP-UG, em 10 de novembro de 2009
Página 1 de 4

O cronograma do primeiro ano de execução foi aprovado pelos Coordenadores Nacionais
do Projeto em 22 de abril, durante reunião presencial realizada em Buenos Aires/Argentina com
a participação de representantes da Delegação da CE e da Unidade de Gestão do Projeto.
2.2. ATO DE LANÇAMENTO DO PROJETO
O Projeto Mercosul Digital foi oficialmente lançado em cerimônia realizada em 08 de setembro
de 2009 em Montevidéu, no Uruguai, quando foi apresentado pelo secretário-executivo do
Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antonio Rodrigues Elias, que enfatizou sua inserção no
Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.
Tendo como anfitrião o chefe da Delegação da Comissão Europeia no Uruguai, Geoffrey
Barrett, estiveram presentes a embaixadora da Espanha no Uruguai representando a
Presidência da União Europeia no país, Aurora Díaz Rato; a ministra da Educação e Cultura do
Uruguai, María Simón; o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Pedro Vaz,
representando a Presidência Pro-tempore do Mercosul; o presidente da Câmara Mercantil de
Produtos do Uruguai, Christian Bolz, em representação latinoamericana do Foro Empresarial
União Europeia/Mercosul e Emilio Gilolmo, em representação europeia desse Foro; e o diretor
executivo da Agência para o Desenvolvimento do Governo de Gestão Eletrônica e a Sociedade
da Informação e do Conhecimento (Agesic), José Clastornik. O diretor geral da RNP, Nelson
Simões, acompanhou o lançamento.
Naquela ocasião, o diretor geral da Direção da Sociedade da Informação da Comissão
Europeia, Fabio Colasanti, proferiu a palestra "Os desafios gerados pela convergência no
mundo das comunicações e as vias para enfrentá-los".
2.3. INSTALAÇÃO DO COMITÊ DE DIREÇÃO DO PROJETO
O Comitê de Direção do Mercosul Digital foi instalado em 08 de setembro, por ocasião do Ato
de Lançamento do Projeto, realizado na cidade de Montevidéu, no Uruguai.
As designações para a primeira gestão desse Comitê, de acordo com a composição
estabelecida, encontra-se como anexo ao presente documento; seu regulamento interno
elaborado já foi aprovado.
2.4. INVESTIMENTOS POR PARTE DA COMISSÃO EUROPÉIA
Em 23 de setembro, foi creditado na conta bancária “orçamento-programa” do projeto o valor de
€ 975.545 euros (novecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco euros),
referente à primeira parcela (80%) do montante orçamentário correspondente aos investimentos
por parte da CE para o primeiro ano de execução plena do projeto.
2.5. LICITAÇÕES PRELIMINARES
Dez processos preliminares de licitação (um deles em dois lotes) deram início efetivo à
execução plena do Projeto Mercosul Digital:
- Contrato nº 01: Informação e Visibilidade
- Contrato nº 02: Impressões Gráficas
- Contrato nº 03: Modelo Geral da Escola Virtual
- Contrato nº 04: Plataforma Tecnológica e Apoio ao Paraguai
- Contrato nº 05: Qualidade e Riscos para o Projeto Mercosul Digital
- Contrato nº 06: Regulação e Especificações ICP: Argentina, Paraguai e Uruguai
- Contrato nº 07: Plano Diretor Preliminar de Certificação Digital
- Contrato nº 08: Infraestrutura Timestamp do Projeto Mercosul Digital
- Contrato nº 09.1: Diálogo Regulatório do Projeto Mercosul Digital
- Contrato nº 09.2: Plataforma de Comércio Virtual para PYMES
- Contrato nº 10: Provisão de Passagens do Projeto Mercosul Digital
Totalizando 1.152.200 euros, os valores de cada um desses processos não superavam
200 mil euros – assim, não houve obrigatoriedade de realização de licitações internacionais em
conformidade às normas da Comissão Européia.
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Os Termos de Referência foram elaborados pelos Coordenadores Nacionais em cada
vertente correspondente e a Unidade de Gestão do projeto construiu toda documentação
necessária e exigida pela CE – instruções aos licitadores, formulário de apresentação de oferta,
tabelas de conformidade administrativa e de avaliação, critérios de elegibilidade técnica e
financeira, modelos de contrato, dentre outros.
Em 21 de setembro, sob responsabilidade da Unidade de Gestão, foram enviadas cartasconvite para 106 fornecedores, indicados e distribuídos pelos quatro países beneficiários;
simultaneamente, toda documentação se encontrava disponível para acesso individualizado em
área protegida via Internet.
O prazo para recepção das propostas que integraram o conjunto a ser avaliado, visando a
escolha dos fornecedores que serão contratados, encerrou-se em 30 de outubro.
2.6. COMITÊS DE AVALIAÇÃO
Tendo em vista a diversidade quanto à natureza dos diferentes contratos que compõem o
conjunto das licitações preliminares do projeto – Escola Virtual; Comércio Eletrônico; e
Informação e Visibilidade, Qualidade e Riscos, e Provisão de passagens, a Unidade de Gestão
do Projeto optou por uma proposta contemplando três Comitês de Avaliação distintos.
No período de 03 a 06 de novembro, na cidade de Buenos Aires/Argentina, os Comitês de
Avaliação constituídos procederam ao julgamento das propostas encaminhadas pelos
fornecedores interessados em receber apoio financeiro previsto no âmbito do Mercosul Digital.
Cada Comitê foi integrado por cinco avaliadores – um representante por país e um
convidado; um secretário, um presidente e observadores (RNP e Delegação da CE).
O processo foi conduzido, considerando três grandes etapas: Abertura das Propostas,
Cumprimento dos Requisitos Formais de Entrega e Avaliação; esta última incluindo verificação
de conformidade administrativa e técnica, e avaliação de mérito - técnico e financeiro com
atribuição de pontuação para cada proposta.
3. PRÓXIMOS PASSOS
Os Relatórios de Abertura das Propostas, os Relatórios de Avaliação das Propostas, e seus
anexos, elaborados e devidamente firmados pelos integrantes de cada Comitê de Avaliação
constituído, foram entregues ao representante da Delegação da Comissão Europeia presente.
Após apreciação de toda documentação originada, a Delegação da CE deverá manifestarse quanto à aprovação dos proponentes a serem adjudicados para cada contrato.
Na sequência, sob demanda e coordenação por parte da Unidade de Gestão do Projeto, a
Gerência de Administração da RNP finalizará os procedimentos de modo que os contratos
correspondentes sejam firmados.
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ANEXO
EQUIPE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: COORDENADORES NACIONAIS
Argentina
- Gabriel Casal, Oficina Nacional de Tecnología Informática (ONTI) / Subsecretaria de
Tecnologías de Gestión / Secretaría de Gabinete y de Gestión Pública (SGP) / Jefatura
de Gabinete de Ministros
- Rosa Wachenchauzer, Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(FONSOFT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) /
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva (MinCyt)
Brasil
- Gerson Rolim, Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net)
- Leonardo Lazarte, Universidade de Brasília (UnB)
Paraguai
- Celso Alejandro Bareiro Recalde, Ventanilla Única del Exportador (VUE) / Ministerio de
Industria y Comercio (MIC)
- Félix Kemper Gonzalez, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
Uruguai
- José Clastornik, Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrônica y la
Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)
- Virginia Pardo, Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrônica y la
Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)
EQUIPE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO PROJETO
- Marta Eleonora Targino Pessoa, como Diretora/Administradora do Projeto
- Mark Urban, como Responsável Contábil
- Célia Joseli do Nascimento, como Assistente Técnico
- Patricia de Almeida Machado, como Gerente de Projeto
COMITÊ DE DIREÇÃO DO PROJETO – DESIGNAÇÕES PARA A PRIMEIRA GESTÃO
- a Diretora do Projeto: Marta Pessoa
- um representante da Delegação da CE no Uruguai: Manuel Fernández Quílez
- quatro coordenadores nacionais indicados dentre os nomeados por cada país: Gabriel
Casal (AR), Gerson Rolim (BR), Celso Bareiro Recalde (PY) e Virginia Pardo (UY)
- um representante do Comitê de Cooperação Técnica (CCT): Gustavo Schiavo (Uruguai),
Coordenador Nacional do CCT
- um representante da Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia (RECyT): Rubén
Darío Ibáñez (Argentina)
- um representante do Subgrupo de Trabalho nº 13 (SGT-13): José Clastornik (Uruguai),
Coordenador Nacional do SGT-13
Nota 1: Constituição definida nas DTAs e cujas opiniões terão valor de recomendação.
Nota 2: Foi instalado em 08/set/2009, em Montevidéu/Uruguai.
Nota 3: O CCT e o SGT-13 decidiram associar seus representantes ao exercício da Presidência
Pro-tempore do MERCOSUL, em sistema de rodízio.
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