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1. Introdução
Este Guia tem como principal objetivo facilitar a implementação dos projetos de cooperação
técnica internacional, em parceria com o PNUD, na modalidade de execução nacional (NIM).
Desta forma, ele apresenta, de maneira sucinta e direta, os caminhos que devem ser percorridos
desde o momento de assinatura do Documento de Projeto até a sua finalização.
Neste sentido, este documento não tem por objetivo exaurir o detalhamento das regras deste
Organismo Internacional e nem mesmo da Legislação Nacional, que também deve ser observada
pelo gestor do projeto, mas sim, servir de suporte para a gestão dos projetos. Acreditamos que
uma adequada compreensão do ciclo de implementação do projeto, bem como dos papéis dos
respectivos atores envolvidos, permitirá sua efetiva gestão.
Também, não tem este documento o papel de explicar, passo-a-passo, como processar ações no
ATLAS, para esta finalidade, sugerimos realizar consulta ao Manual de Acesso Externo ao ATLAS.
No Manual será possível descobrir como criar requisições, pagamentos, recebimentos, cadastro
de fornecedores, dentre outros.
Assim, este documento está dividido em 3 importantes momentos do ciclo de um projeto: início,
dia-a-dia da implementação e encerramento de atividades. Cada ciclo foi subdividido em temas
para que fosse possível apresentar uma orientação geral sobre procedimentos e responsáveis.
Por fim, ressalta-se que nada contido neste Guia deverá ser interpretado como renúncia, tácita
ou explícita, aos privilégios e imunidades garantidos ao PNUD por força da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas ou por qualquer outro tratado, convenção, acordo e
ato internacional.

2. Marco Regulatório, Legal e Auditoria.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD é um órgão subsidiário da
Organização das Nações Unidas, criado em 1965 nos termos da Resolução 2029 da Assembleia
Geral das Nações Unidas, como resultado da fusão do Programa Ampliado de Assistência Técnica
e do Fundo Especial das Nações Unidas, tornando-se operacional efetivamente em 1º de janeiro
de 1966. No Brasil, o PNUD iniciou suas atividades ainda na década de 60.
A atuação do PNUD no Brasil está legitimada pelo “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o
Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização
Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação
Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações,
a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União
Postal Internacional”, firmado em 29 de dezembro de 1964 e promulgado pelo Decreto nº
59.308, de 23 de setembro de 1966.
A parceria por meio de projetos que preveem a transferência de recursos da União com o PNUD
está embasada em um dos seguintes documentos: Assistência Preparatória (AP), Documento de
Projeto (PRODOC) ou Memorando de Provisionamento de Serviços (MPS), cada qual com seu
objetivo e finalidade específica.
As auditorias deverão ser realizadas de acordo com as Normas e Regulamentos do PNUD e
observando-se os decretos, acórdãos e demais determinações do Governo brasileiro com
relação à cooperação técnica internacional. Deverá ocorrer pelo menos uma vez durante a
vigência do Projeto ou sempre que a execução anual ultrapassar o montante de U$S 600.000.

3. Iniciando o Projeto e Acesso aos Sistemas do PNUD
Após a assinatura do PRODOC, faz-se necessário seguir os passos iniciais abaixo para estar apto a
operacionalizar o Projeto. Ainda, recomenda-se que o Projeto crie um sistema de arquivo digital
e físico para guardar, dentre outros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

PRODOC assinado;
Revisões do PRODOC assinadas, se for o caso;
Cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) (Decreto 5151) – vide abaixo;
Cópia de ofício de designação do Coordenador do projeto junto ao PNUD;
Cópia de ofício de designação de usuários no sistema ATLAS junto ao PNUD;
Via do Documento de Acesso ao ATLAS;
Alterações de usuários do ATLAS;

h) Informação à Secretaria da Receita Federal sobre remuneração paga a consultores do
Projeto;
i) Documentos Gerais sobre a Implementação do Projeto;
j) Cópia dos documentos de transferência de recursos ao PNUD.

3.1 Publicação
Para atender às exigências da legislação nacional, especificamente do Decreto 5151, faz-se
necessário publicar em Diário Oficial:
•
•

Extrato do PRODOC/MPS com as informações a respeito de sua vigência, objetivo, nome,
instituições parceiras e duração;
Designação do Diretor Nacional do Projeto, que deverá ser integrante de quadro de
pessoal efetivo ou ocupante de cargo em comissão.

3.2 Acessos aos Sistemas do PNUD
A equipe do Projeto precisa se cadastrar para ter acesso a 2 sistemas de gestão de projetos
oferecidos pelo PNUD: ATLAS e Acesso Externo. Ainda, com o objetivo de dar celeridade a
implementação do projeto e economicidade, recomenda-se a adesão aos contratos corporativos
do PNUD com agências de comunicação (publicações) e viagens.

3.2.1 Acesso Externo
É um canal entre o PNUD e seus Projetos que permite não apenas troca de informação,
mas a realização de atividades como criação de requisições, aprovações, liberações de
contrato, dentre outros. Para acessar este canal, o Diretor do Projeto deve enviar e-mail
para projetos.br@undp.org com as informações abaixo:
•

Nome Completo, CPF, e-mail, data de nascimento, projeto(s) e função: Usuário
Operacional, que tem função de inserção de informações, e Gerente de Projeto,
que tem função de aprovador de despesas.

3.2.2 ATLAS
É a solução corporativa de ERP (Enterprise Resource Planning) utilizada por todos os
escritórios do PNUD no mundo. Esse sistema é utilizado para o acompanhamento da
execução das atividades dos projetos de cooperação internacional. Para acessar este
sistema é necessário preencher, assinar e enviar para o PNUD (a/c área de suporte a
implementação de projetos) o documento que de Acesso ao Sistema ATLAS que está
disponível em https://acessoexterno.undp.org.br. Em seguida, deve solicitar a criação de
pelo menos dois usuários com os perfis de Usuário Operacional e Gerente de Projeto
(aprovador de despesas).
Cada perfil de acesso tem funções distintas no sistema. Essas funções serão identificadas
para cada transação abordada no Manual de Acesso Externo ao Sistema ATLAS que se

encontra no link https://acessoexterno.undp.org.br dentro de Orientações e
Documentação de Suporte na pasta ATLAS.

3.3 Adesão aos Contratos de Publicação e Viagens do PNUD
3.3.1 Publicidade Legal – Empresa Brasileira de Comunicação (EBC)
Com o objetivo de tornar mais ágil e dar maior economicidade aos projetos, o PNUD tem
um contrato de longo prazo com a EBC, disponível para adesão de todos os seus projetos.
A empresa irá prover o serviço de publicações em jornais.
Esta adesão pode ocorrer em qualquer tempo, sendo recomendada que ocorra no início
do projeto para facilitar sua utilização em momento de necessidade.
3.3.1.1 Como aderir à utilização dos serviços PNUD/EBC?
•

•
•

O Projeto deverá baixar do Acesso Externo > Orientações e Documento de
Suporte>Publicidade Legal o documento ‘EBC – Cadastro de Cliente’. Em
seguida, deverá preencher, assinar e enviar o documento para o PNUD
através de: a) e-mail: enviar para publicação.ebc@undp.org, com cópia para
a Assistente de Programa; b) via física: enviar para a Assistente de Programa.
Em seguida, deverá criar requisição de compras no sistema ATLAS e no
Acesso Externo, de acordo com as orientações contidas no Manual de Acesso
Externo do ATLAS;
O PNUD, de posse das informações, irá repassar o documento para a EBC
realizar o cadastro e o projeto já estará apto a solicitar os serviços.

3.3.1.2 Como solicitar uma publicação?
•
•
•
•

O Projeto deverá baixar no Acesso Externo > Orientações e Documento de
Suporte>Publicidade Legal o documento ‘EBC - Solicitação de Orçamento
para Publicação’.
Com três dias de antecedência à data de publicação, o Projeto deve enviar
para o e-mail publicação.ebc@undp.org, este documento preenchido com a
indicação dos jornais e datas desejados para a publicação;
O PNUD fará o orçamento junto à EBC e em seguida enviará o orçamento e
a arte ao projeto por e-mail para aprovação. Tão logo o PNUD receba a
aprovação do projeto, solicitará à EBC a publicação.
Em até 48h, o PNUD encaminhará via e-mail ao projeto um PDF com o recorte
do jornal e a publicação realizada para arquivo.

3.3.2 Publicidade Legal – Infólio
Com o objetivo de tornar mais ágil e dar maior economicidade aos projetos, o PNUD tem
um contrato de longo prazo com a Infólio, disponível para adesão de todos os seus
projetos. A empresa irá prover o serviço de publicações no Diário Oficial (DOU).

Esta adesão pode ocorrer em qualquer tempo, sendo recomendada que ocorra no início
do projeto para facilitar sua utilização em momento de necessidade.

3.3.2.1. Como aderir à utilização dos serviços PNUD/Infólio?
•

•
•

O Projeto deverá baixar do Acesso Externo > Orientações e Documento de
Suporte>Publicidade Legal o documento ‘Infólio – Cadastro de Cliente’. Em
seguida, deverá preencher, assinar e enviar o documento para o PNUD
através de: a) e-mail projetos.br@undp.org, com cópia para a Assistente de
Programa; b) via física para a Assistente de Programa.
Em seguida, deverá criar requisição de compras no sistema ATLAS e no
Acesso Externo de acordo com as orientações contidas no Manual de Acesso
Externo do ATLAS;
O PNUD, de pose das informações, irá repassar o documento para Infolio
realizar o cadastro e o projeto já estará apto a solicitar os serviços.

3.3.2.2. Como solicitar uma publicação?
•
•
•

O Projeto deverá realizar a solicitação de orçamento através do e-mail
criacao@infoliocom.com.br
A Infolio elabora o orçamento, envia para a aprovação do Projeto e a
publicação é feita.
Após a publicação a Infolio envia o comprovante ao projeto

3.3.2.3 Como serão feitos os pagamentos para a EBC/Infolio?
•

As faturas chegam para a Unidade de Finanças do PNUD, e de acordo com a
respectiva Ordem de Compra do Projeto, realiza o pagamento.

4. Agência de Viagens
Com o objetivo de agilizar e gerar maior economicidade aos projetos, o PNUD realizou
processo licitatório para contratação de uma Agência de Viagens que compilou o volume de
todas as Agências do Sistema ONU no Brasil para obter um maior percentual de descontos
nos contratos coorporativos com as companhias aéreas, obtendo, desta forma, um menor
custo no valor das passagens aéreas adquiridas para este grupo.
Esta adesão pode ocorrer em qualquer tempo, sendo recomendado que ocorra no início do
projeto para agilizar sua utilização em momento de necessidade.

4.1 Como aderir à utilização dos serviços da Agência de Viagens?
O Projeto deverá baixar no Acesso Externo e assinar o Termo de Ciência e Autorização ao
Contrato e a Ficha Cadastral. Em seguida, deverá criar e aprovar uma Requisição no Atlas e
no Acesso Externo com o valor previsto para viagens durante a vigência do Projeto, de acordo
com as orientações contidas no Manual de Acesso Externo ao ATLAS.
Posteriormente, o Projeto deverá enviar um e-mail para licitacoes.jof@un.org, com cópia
para Assistente de Programa, com o número da requisição, o termo de ciência e a ficha
cadastral assinados. Uma ordem de compras será criada no sistema Atlas e o número
correspondente será informado ao Projeto e à Agência de Viagens.
A Agência de Viagens criará o orçamento no sistema de viagens e realizará o treinamento
sobre a utilização do Online Booking Tools (OBT) para emissão das passagens.

4.1.1 Como utilizar os serviços da Agência de Viagens?
•

Emissão de passagens: o Projeto deverá acessar o sistema OBT informando seu usuário e sua
senha para emissão dos bilhetes. Abaixo segue o link de acesso ao sistema.
https://www.e-corporateplus.com.br/flytour/default.aspx?cliente=projetospnud

Pagamento de diárias: o Projeto solicitará pagamento avulso com a documentação de suporte
assinada pelo Ordenador de Despesas informando o nome, o número de diárias, itinerário da
viagem, valor total a ser pago e irá anexar a documentação no Acesso Externo através do link
https://acessoexterno.undp.org.br/.

5. Dia-a-Dia da Implementação do Projeto
Para a implementação do Projeto, um dos elementos centrais é a sua matriz lógica. É
importante que toda a equipe do projeto compreenda a matriz lógica em seu detalhe, não
apenas para o alcance de seus resultados, mas também, para o correto registro das
informações do sistema ATLAS.
Durante todo os momentos em que registros de pagamento, criação de requisições dentre
outras, forem necessárias, é fundamental compreender a matriz lógica e como ela está
refletida no Sistema ATLAS, para que seja possível registrar as operações de maneira precisa
em seu respectivo “COA”. O COA é a linha orçamentária que contém o conjunto de
informações que permitem a ligação daquela ação ao resultado final esperado no Projeto.
Por exemplo, se preciso criar uma requisição de viagem para o alcance do Resultado 1, devo
olhar na matriz e no sistema ATLAS, onde este resultado foi refletido.

Outro elemento muito importante é o Manual de Acesso Externo ao ATLAS. Nele será possível
encontrar o detalhamento, passo-a-passo, de qualquer ação necessária para criar
requisições, pagamentos, recebimentos de produtos, cadastro de fornecedor, dentre outros.
Para ter acesso a este Manual, favor acessar o link https://acessoexterno.undp.org.br >
Orientações e Documentações de Suporte

5.1 Treinamento, dúvidas, canais de comunicação, como falar com o PNUD?
O PNUD está estruturado para se comunicar com seus parceiros através de 2 alicerces
principais: 1) Programático – dúvidas sobre os resultados, revisões orçamentáriasfinanceiras, termos de referência, dentre outros; e 2) Implementação – questões de senhas,
dúvidas sobre ATLAS, Acesso Externo, como executar ações nos sistemas; etc.
Assim, toda e qualquer dúvida de cunho programático deve ser encaminhada para seu
respectivo Oficial de Programa, Assistente de Programa ou para o Gerente de Projeto. Por
outro lado, as dúvidas relacionadas a parte operacional da implementação dos projetos
devem ser endereçadas através do e-mail ou do telefone disponibilizados abaixo.

E-mails projetos.br@undp.org
Telefone 3038-9090

5.1.1 Treinamento
O PNUD possui um boletim de notícias com avisos de treinamentos que são realizados em
suas dependências. Para receber a Newsletter e se inscrever nos treinamentos, solicite sua
inclusão na lista de e-mails à Assistente de Programa ou Gerente de Projeto.
Ainda, o PNUD disponibiliza diversos vídeos com o passo-a-passo de como efetuar o registro
de operações no Sistema ATLAS. Para conhecer estes vídeos, favor acessar o link:
https://www.youtube.com/user/PNUDBrasil

5.2 Instrumento Programáticos
5.2.1 Carta de Acordo e UN to UN Agreement
A carta acordo é uma parceria do projeto com universidades e suas fundações, outras
agências do sistema ONU (UN to UN Agreement) no Brasil e no Exterior, para a coimplementação e co-responsabilidade por resultados e gestão. Sua utilização deve estar
prevista no PRODOC, que pode definir de antemão as organizações parceiras ou prever
o lançamento de edital para a seleção de parceiros. Caso o PRODOC não preveja a
utilização da Carta Acordo, é necessária a realização de uma revisão substantiva para a

inclusão do instrumento no escopo do projeto. O montante da transferência ao parceiro
implementador também deve ser definido no PRODOC.

5.2.2 Acordos de Subvenção
Os Acordos de subvenção servem para o desenvolver capacidades de organizações da
sociedade civil, selecionadas pelo Comitê Gestor. Como na Carta Acordo, sua utilização deve
estar prevista no PRODOC. O montante máximo da transferência à organização apoiada é de
US$ 150.000.

5.3 Contratação de Consultoria Individual
Os Contratos de Serviço para contratação de Consultoria Individual são destinados a
profissionais brasileiros e estrangeiros, residentes no Brasil ou no exterior, para prestação de
serviços técnicos de consultoria no âmbito de projetos de cooperação técnica na modalidade
de implementação nacional.
Toda a remuneração proveniente dos Contratos de Serviço está sujeita à tributação em
conformidade com a legislação do país de residência do consultor, sendo de responsabilidade
do profissional contratado o recolhimento dos tributos incidentes sobre a remuneração
recebida. Para esclarecimentos sobre o recolhimento de tributos, o consultor deverá entrar
em contato com a Receita Federal, em uma de suas agências ou pelo Receitafone, no número
146.
As condições gerais de contratação serão disciplinadas nos Contratos de Serviço e nos termos
de referência correspondentes, que deverão definir com objetividade e clareza os produtos
a serem entregues, estabelecer os critérios e a forma de apresentação dos trabalhos a serem
desenvolvidos, bem como evidenciar as qualificações específicas exigidas dos profissionais a
serem contratados, sendo vedado o seu desvio para o exercício de outras funções.
Os serviços técnicos de consultoria serão prestados sem subordinação jurídica, com prazo de
realização determinado e mediante comprovação prévia de que não podem ser
desempenhados por servidores públicos do órgão ou da entidade executora nacional.
É de responsabilidade do órgão ou da entidade executora nacional a observância das normas,
das diretrizes e das orientações estabelecidas pelo Governo brasileiro para efeito de
contratação de recursos humanos no âmbito da cooperação técnica internacional como, por
exemplo: o Decreto nº 5.151/2004, a Portaria MRE nº 8/2017, o documento Contratação de
Consultorias - Perguntas e Respostas relativas a gestão de Projetos de Cooperação Técnica
Internacional, da Controladoria-Geral da União.
A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas não é extensiva aos
profissionais detentores de Contratos de Serviço.

É vedada a contratação de funcionários de órgãos e agências do Sistema das Nações Unidas,
bem como de descendente ou ascendente até segundo grau de pessoa detentora de cargo
no Projeto. Estas hipóteses não excluem outras que, no entendimento do PNUD, possam
caracterizar conflito de interesse.
O PNUD se reserva o direito de solicitar ao órgão ou à entidade executora nacional
esclarecimentos e providências adicionais quanto ao processo de seleção e ao consultor
recomendado para contratação.

5.3.1 Procedimentos gerais
5.3.1.1 Definição dos Termos de Referência
A contratação deverá ser compatível com os objetivos e os resultados estabelecidos no
Documento de Projeto, bem como com o plano de contratações de consultorias do mesmo.
A elaboração dos termos de referência antecede o processo de seleção e contratação de
consultoria. Deverão constar nos termos de referência: os produtos a serem entregues, as
qualificações específicas do profissional a ser contratado, as etapas e os critérios de seleção,
entre outros detalhes relevantes para a execução do serviço.
É importante ressaltar que, quando necessário, a forma de apropriação de custos com
deslocamentos e hospedagem dos profissionais contratados para a execução dos serviços
deverá estar disciplinada nos termos de referência.

5.3.1.2 Recrutamento e Seleção
A seleção observará princípios universais de impessoalidade, publicidade, razoabilidade,
proporcionalidade e eficiência, bem como a programação orçamentária e financeira do
Projeto.
A seleção será realizada pelo órgão ou pela entidade executora nacional e de acordo com os
requisitos definidos nos termos de referência publicados. A mesma deverá se pautar por
critérios objetivos, previamente publicados, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas
pela Direção Nacional do Projeto.
A responsabilidade pela seleção dos consultores e pelo atendimento aos dispositivos legais
pertinentes à matéria é do Diretor Nacional do Projeto. Todas as etapas do processo de
seleção deverão ser registradas formalmente e a documentação deverá ser mantida nos
arquivos do Projeto.
Concluída a seleção, o órgão ou a entidade executora nacional submeterá ao PNUD a
solicitação de contratação do profissional selecionado por meio dos sistemas de
gerenciamento de projetos disponibilizados pelo PNUD (ATLAS 2.0 e Acesso Externo).

5.3.1.3 Contratação
O órgão ou a entidade executora nacional deverá solicitar ao candidato selecionado:
a) O preenchimento e a assinatura do cadastro de fornecedor (vendor form) do PNUD,
disponível ao Projeto no Acesso Externo > Orientações e Documentos de Suporte >
ATLAS;
b) O preenchimento ou a atualização do Personal History Form (PHF), currículo padrão
do PNUD, no Acesso Externo.
O candidato poderá criar uma nova conta para ter acesso ao PHF no link
http://phf.undp.org.br:

Profissionais previamente cadastrados poderão atualizar o PHF na área de login no link
http://phf.undp.org.br, conforme indicado a seguir:

Antes de solicitar a contratação ao PNUD, o Projeto deverá verificar se o consultor preencheu
adequadamente – em especial no que se refere aos requisitos estabelecidos nos termos de
referência – o PHF em todos os seus campos.
O Projeto deverá verificar, também, se o consultor possui cadastro de fornecedor (vendor)
no sistema ATLAS e se o mesmo está devidamente atualizado e ativo. Para mais informações
sobre o cadastro e a atualização de fornecedores, vide o Manual de Acesso Externo ao ATLAS.
Para iniciar a solicitação de contrato ao PNUD, o Projeto deverá criar e aprovar uma
Requisição de Compras no ATLAS.
Em seguida, o Projeto irá Elaborar Termo de Referência, acessando Acesso Externo >
Consultor Pessoa Física.

Ao criar o Termo de Referência no Acesso Externo, o Projeto deverá informar o número da
Requisição de Compras criada e aprovada no ATLAS no campo Nosso Número e preencher,
no mínimo, todos os campos obrigatórios.

O próximo passo será Elaborar Contrato, acessando Acesso Externo > Consultor Pessoa Física
novamente.

Para isso, o Termo de Referência e o PHF do consultor selecionado deverão estar completos
e salvos no Acesso Externo.

Com a etapa acima finalizada, o Projeto deverá Enviar Contrato para análise e aprovação do
PNUD, acessando Acesso Externo > Consultor Pessoa Física > Minhas Atividades > Contratos
– Submissão.

O pedido de contratação deverá ser submetido via Acesso Externo ao PNUD com, no mínimo,
10 (dez) dias úteis antes da data de início da vigência do Contrato de Serviço.
Após o PNUD analisar as informações inseridas no Acesso Externo, a contratação poderá ser
aprovada ou rejeitada para ajustes. O Projeto receberá mensagem automática do sistema
acerca do resultado da análise.

5.3.1.4 Emissão e Assinatura do Contrato de Serviço
Quando o pedido de contratação for aprovado pelo PNUD no Acesso Externo, o órgão ou a
entidade executora nacional estará autorizado a imprimir o Contrato de Serviço. Para isso, o
Projeto deverá Imprimir Doc. de Contratos, acessando Acesso Externo > Consultor Pessoa
Física > Minhas Atividades > Contratos – Impressão.

Os documentos a serem impressos a partir do Acesso Externo, assinados e encaminhados em
via original ao PNUD são:
a) 1 (uma) via original da SAP (Solicitação de Ação Administrativa para Contratação de
Pessoal para Projeto de Execução Nacional) assinada pelo ordenador de despesas do
Projeto;
b) 1 (uma) via original do PHF assinada pelo contratado;
c) 1 (uma) via original da “Declaração” de não-vínculo assinada pelo contratado;
d) 3 (três) vias originais do Contrato de Serviço assinadas pelo contratado;
e) 3 (três) vias dos Termos de Referência.

Se a contratação prevê a realização de viagem(ns) pelo contratado para fora de seu domicílio,
os documentos abaixo deverão ser encaminhados ao PNUD, juntamente com a
documentação acima descrita:
i.
ii.

Atestado médico de boa saúde do contratado;
Cópia da carteira de vacinação do contratado.

Assim que o Contrato de Serviço – devidamente acompanhado da documentação acima – for
assinado por todas as partes, o PNUD disponibilizará uma Ordem de Compras no ATLAS para
que os respectivos pagamentos sejam efetuados, conforme cronograma de pagamento
constante nos termos de referência.
O PNUD devolverá 2 (duas) vias originais do Contrato de Serviço e dos Termos de Referência
ao órgão ou à entidade executora nacional para arquivamento de uma via e entrega de outra
via ao contratado.
É de responsabilidade do órgão ou da entidade executora nacional manter em seus arquivos
parecer técnico e/ou documentos que comprovem e respaldem o processo seletivo.

5.3.2 Pagamento
Brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e detentores de Contrato de Serviço Nacional
receberão os pagamentos em reais. Já os contratados brasileiros ou estrangeiros residentes
no exterior e detentores de Contrato de Serviço Internacional receberão os pagamentos em
dólares norte-americanos.
A autorização do órgão ou da entidade executora nacional para pagamento dos serviços
técnicos de consultoria estará condicionada à entrega e à aceitação/ao atesto do(s)
produto(s) correspondente(s), conforme definido nos termos de referência da contratação.
Na ocasião da entrega e do aceite/atesto de determinado produto, mediante aprovação do
ordenador de despesas do Projeto, os passos abaixo deverão ser seguidos pelo órgão ou pela
entidade executora nacional para efetuar o pagamento correspondente:
a) O usuário do órgão ou da entidade executora nacional com perfil de Gerente de
Projeto no ATLAS deverá criar um recibo da Ordem de Compra correspondente no
ATLAS (para detalhes sobre a criação de recibo, vide o Manual de Acesso Externo ao
ATLAS);
b) O usuário do órgão ou da entidade executora nacional com perfil de Usuário
Operacional no ATLAS deverá criar, a partir do recibo criado, um voucher para
pagamento do produto (para detalhes sobre a criação de voucher, vide o Manual de
Acesso Externo ao ATLAS). A partir disso, a efetivação do pagamento se dará de modo
automático.

Recomenda-se que o Projeto elabore controle específico de entrega, aceite/atesto e
pagamento de produto(s), a fim de garantir o monitoramento adequado da execução do(s)
Contrato(s) de Serviço.

É importante destacar que a entrega do(s) produto(s) pelo contratado ao Projeto deve
ocorrer durante a vigência do Contrato de Serviço.

5.3.3 Monitoramento do Contrato
Os resultados das consultorias (produtos) deverão ser enviados para o e-mail do respectivo
Oficial de Programa e/ou Gerente de Projetos no PNUD, para fins de monitoramento de
resultados e auditoria do Projeto.

5.3.3.1 Aditamento ao Contrato
Os Contratos de Serviço de que trata o presente capítulo poderão ser objeto de aditamento
exclusivamente para alteração do período de vigência, mediante apresentação de
justificativa do órgão ou da entidade executora nacional ao PNUD. A solicitação de termo
aditivo deverá ser criada e submetida ao PNUD durante a vigência do contrato.
Inicialmente, o órgão ou a entidade executora nacional deverá Elaborar Termo Aditivo,
acessando Acesso Externo > Consultor Pessoa Física.

Em seguida, o Projeto deverá Enviar aditivo de contrato para análise e aprovação do PNUD,
acessando Acesso Externo > Consultor Pessoa Física > Minhas Atividades > Contratos Submissão.

Quando o pedido de aditamento do Contrato de Serviço for aprovado pelo PNUD no Acesso
Externo, o órgão ou a entidade executora nacional estará autorizado a imprimir o respectivo
Termo Aditivo. Para isso, o Projeto deverá Imprimir Doc. de Contratos, acessando Acesso
Externo > Consultor Pessoa Física > Minhas Atividades > Contratos – Impressão.

Os documentos a serem encaminhados em via original ao PNUD são:
a) 1 (uma) via original da SAP (Solicitação de Ação Administrativa para Contratação de
Pessoal para Projeto de Execução Nacional) assinada pelo ordenador de despesas do
Projeto;

b) 3 (três) vias originais do Termo Aditivo ao Contrato de Serviço assinadas pelo
contratado;
c) Cronograma de entrega de produto(s) e de pagamento(s) atualizado.

O PNUD devolverá 2 (duas) vias originais do Termo Aditivo ao órgão ou à entidade executora
nacional para arquivamento de uma via e entrega de outra via ao contratado.

5.3.4 Término do Contrato

5.3.4.1 Avaliação final
O PNUD recomenda, como uma boa prática, que o Projeto realize e formalize a avaliação final
da consultoria individual ao término do Contrato de Serviço para registrar o desempenho do
profissional contratado.

5.3.4.2 Rescisão contratual
Em caso de rescisão do Contrato de Serviço, o PNUD recomenda registrar formalmente a
decisão e a comunicação entre o Projeto e o(a) contratado(a), bem como informar o PNUD a
respeito.
Para encaminhar o pedido de rescisão ao PNUD, o órgão ou a entidade executora nacional
deverá Elaborar Rescisão, acessando Acesso Externo > Consultor Pessoa Física.

A seguir, o Projeto deverá Enviar rescisão de contrato para análise e aprovação do PNUD,
acessando Acesso Externo > Consultor Pessoa Física> Minhas Atividades > Contratos Submissão.

Quando o pedido de rescisão do Contrato de Serviço for aprovado pelo PNUD no Acesso
Externo, o órgão ou a entidade executora nacional estará autorizado a imprimir o respectivo
Termo Rescisão. Para isso, o Projeto deverá Imprimir Doc. de Contratos, acessando Acesso
Externo > Consultor Pessoa Física> Minhas Atividades > Contratos – Impressão.

O Projeto deverá encaminhar ao PNUD 3 (três) vias originais do Termo de Rescisão ao
Contrato de Serviço assinadas pelo contratado. O PNUD devolverá 2 (duas) vias originais do
Termo de Rescisão ao órgão ou à entidade executora nacional para arquivamento de uma via
e entrega de outra via ao contratado.

5.3.5 Disposições finais
5.3.5.1 Documentos do Processo de Contratação de Consultoria Individual
Para cada contratação de consultoria individual, o PNUD orienta que o órgão ou a entidade
executora nacional mantenha nos arquivos do Projeto documentos que comprovem o
atendimento das informações e dos requisitos abaixo:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Solicitação para contratar consultoria individual contendo: a) termos de referência,
b) justificativa para a contratação, c) memória de cálculo da remuneração e d)
comprovante de que não há pessoal no quadro da instituição executora para a
realização das atividades a serem contratadas;
Autorização de ordenador de despesas do Projeto para a contratação de consultoria;
Cópia da publicação do aviso de seleção de consultor em jornal de grande circulação
e no site do PNUD Brasil;
Currículos recebidos;
Relatório de seleção do consultor, incluindo mapa de pontuação dos candidatos e
relatório de entrevistas, quando aplicável;
Anuência/concordância de ordenador de despesas do Projeto quanto ao resultado
da seleção (adjudicação);
Comprovantes de atendimento dos requisitos obrigatórios do TOR (diplomas,
comprovantes de experiência profissional, entre outros);
Uma via original da SAP, do PHF, da “Declaração” de não-vínculo, do Contrato de
Serviço e dos Termos de Referência;
Cópia de atestado médico de boa saúde e da carteira de vacinação do contratado,
quando aplicável;
Caso o contratado seja funcionário público aposentado ou exonerado, cópia do
comprovante de aposentadoria ou exoneração;
Cópia de publicação do extrato do Contrato de Serviço no Diário Oficial;
Produto(s) entregue(s) pelo contratado;
Comprovante da aceitação/do atesto formal do(s) produto(s) pelo Projeto.

5.3.5.2 Declarações Disponíveis no Acesso Externo
Os contratados podem acessar diretamente no Acesso Externo os seguintes documentos:
a) Relatório de pagamentos recebidos de projetos de cooperação com o PNUD; e
b) Declaração de serviços com projetos de cooperação com o PNUD.

Para acessar essas informações, o contratado deverá acessar a página de seu PHF e inserir seus
dados de login.

Em seguida, deverá clicar no botão Meu perfil:

Em Meu perfil, deverá acessar Relatório de Pagamentos ou Declaração, de acordo com sua
necessidade, e seguir as instruções da página.

