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PROCESSO SELEÇÃO IC 36241/2022 

 
Brasília, 15 de junho de 2022. 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito do projeto BRA/21/011, 
solicita a apresentação de propostas para o fornecimento dos serviços, cujos detalhamentos estão 
no Anexo II – Termos de Referência (ToR). 

O critério de seleção, atendidas as exigências contidas no Anexo II – Termos de Referência, será o 
de “técnica e preço”. 
 
Os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo em questão deverão 
encaminhar, via e-mail (IC.PROCUREMENT.BR@UNDP.ORG), a documentação abaixo em arquivos 
separados:  
 

1) Proposta Técnica (Currículo); 
2) Metodologia de trabalho; e 
3) Proposta de Preço (Valor global) assinada – conforme “Anexo I”. 

 
 
 Solicitamos colocar  a referência abaixo no campo “Assunto” do e-mail:  
 
“IC 36241 - Desenho e acompanhamento do processo para levantamento, análise e 

diagnóstico da situação fundiária e cadastral de imóveis da União em MG e DF”  
 

A data limite para recebimento das propostas é 30/06/2022. 
 

* Propostas enviadas para qualquer outro e-mail que não o indicado acima e/ou enviadas com cópia 
para qualquer outro e-mail serão desclassificadas. 

 
OBS: QUESTIONAMENTOS REF. AO PROCESSO DEVERÃO SER ENVIADOS  

SOMENTE PARA O E-MAIL:  IC.PROCUREMENT.BR@UNDP.ORG  
 

OS CANDIDATOS NÃO DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETO 
 

 
SOMENTE OS CANDIDATOS SELECIONADOS SERÃO NOTIFICADOS DO RESULTADO. CANDIDATOS NÃO 
CONTACTADOS NUM PRAZO DE 20 DIAS, FAVOR CONSIDERAR A DESCLASSIFICAÇÃO NA TÉCNICA E/OU PREÇO. 
  
Integram a presente SELEÇÃO DE SERVIÇOS - IC os seguintes documentos: Anexo I – Formulário de Oferta, Anexo II – 
Termos de Referência, Anexo III – Critérios de Seleção/Avaliação ; Anexo A – Modelo de CV; Anexo B – Tabela para 
indicação de experiências & Anexo IV – Modelo de Contrato. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Unidade de “Procurement” – IC Contractors 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
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Anexo I - FORMULÁRIO DE OFERTA  
E CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE E DISPONIBILADE  

PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL (IC) DO PNUD 
 
Ref: Processo Seleção IC 36241/2022 

Data: _______ 
À Sra. 
Katyna Argueta – Representante Residente 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
Setor de Embaixadas Norte (SEN) Quadra 802 – Conjunto C – Lote 17 
CEP 70800-400 – Brasília, DF 
 
 
Caros(as) senhores(as), 
 
Eu declaro que: 
 

A) Eu li, entendi e aceito os Termos de Referência com a descrição dos deveres e 
responsabilidades dos serviços de [ inserir título da consultoria ]  no âmbito do projeto [ inserir 
título do projeto ] ; 
  
B) Eu também li, entendi e aceito as Condições Gerais do Contrato para Serviços de Consultoria 
Individual do PNUD; 

 
C) Eu envio minha proposta de serviços e confirmo meu interesse em realizar a consultoria por 
meio da submissão do meu currículo, assinado por mim e anexo a este documento como Anexo 
I; 

 
D) De acordo com os requerimento dos Termos de Referência, confirmo minha disponibilidade 
durante todo o período da consultoria, e declaro que devo desempenhar os serviços conforme a 
abordagem / metodologia apresentada por mim no Anexo 3 [deletar se o TOR não exigir 
submissão desse documento ] ;  

 
E) Apresento a proposta de completar os serviços baseado nos seguintes termos de pagamento 

 
O valor total de R$ _________ [indique a moeda, valor numérico e por extenso], a 
serem pagos conforme descrito nos Termos de referência. 
  

F) Para fins de avaliação, o detalhamento do valor total indicado acima está descrito no Anexo 
2; 
 
G) Eu reconheço que o pagamento do(s) valor(es) acima mencionado(s) por mim deverão ser 
baseados na entrega dos produtos de acordo com o cronograma especificado no TOR,  que estão 
sujeitos à revisão, aceite e procedimentos de certificação do PNUD; 

 
H) Essa oferta permanecerá válida pelo período total de [mínimo de 90] dias após o prazo limite 
para submissão; 

 
I) Eu confirmo que não tenho parentes de primeiro grau (mãe, pai, filho, filha, 
esposo(a)/companheiro (a), irmão ou irmã) empregado atualmente em nenhuma agência ou 
escritório das Nações Unidas [divulgue o nome do parente, do escritório que emprega o parente, 
e a relação, caso aplicável];  
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J) Se for selecionado para essa consultoria, eu devo assinar um Contrato de 
Consultor Individual com o PNUD;  

 
K) Eu confirmo que [marque todos os itens aplicáveis]: 

 

 No momento dessa submissão, não possuo nenhum contrato vigente ou 
outra forma de envolvimento com nenhuma Unidade de Negócios do PNUD; 

 Eu estou atualmente comprometido com o PNUD e/ou outras entidades 
para os seguintes serviços: 
 

 
Descrição dos 

serviços 

 
Modalidade 
de contrato 

Unidade do 
PNUD/ Nome da 

Instituição / 
Empresa 

 
Duração 

do 
contrato 

 
Valor total 

do contrato 
/ moeda 

     
     
     

 

 Estou antecipando a conclusão dos seguintes trabalhos com o PNUD e/ou 
outras entidades para as quais eu submeti uma proposta:  

 
 

Descrição dos 
serviços 

 
Modalidade 
de contrato 

Unidade do 
PNUD/ Nome da 

Instituição / 
Empresa 

 
Duração 

do 
contrato 

 
Valor total 

do contrato 
/ moeda 

     
     
     

 
L) Eu compreendo e reconheço que o PNUD não é obrigado a aceitar essa proposta, e também 
entendo e aceito que devo me responsabilizar por / assumir todos os custos associados com o 
preparo e submissão da proposta e que o PNUD não será, em nenhuma hipótese, responsável 
ou sujeito por tais custos, independente da condução ou do resultado do processo de seleção. 
 
M) Se você é um funcionário aposentado das Nações Unidas recentemente afastado, por 
favor, adicione essa declaração: Eu confirmo que cumpri o intervalo mínimo necessário 
antes de ser elegível para um Contrato Individual - consultor IC.  

 
N) Eu também compreendo que, se estou contratado como Consultor Individual IC, não tenho 
expectativas nem direito de ser reinstalado ou recontratado como um funcionário da equipe do 
PNUD.  
 
O) Há algum parente seu é contratado no PNUD, de qualquer agência das Nações Unidas ou 
de qualquer organização pública internacional?    
 

            SIM      NÃO            Se a resposta for “SIM”, preencha o quadro abaixo: 
 

Nome Parentesco Nome da Organização 
Internacional 
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P)   Você tem alguma objeção se precisarmos entrar em contato com seu contratante atual? 

      SIM        NÃO  
 

Q) Você é ou ja foi funcionário público no seu país?              SIM      NÃO       Se a resposta 
for “SIM”, QUANDO? 

 
R) REFERÊNCIAS: Liste três pessoas que são familiarizadas com seu caráter e qualificações. 
 

Nome Completo Dados para contato Empresa / Ocupação 

   

   

   

 
S) Você foi preso, condenado, acusado ou convocado a ser réu em um processo criminal, ou 
condenado, multado ou preso por ter violado qualquer lei (exceto menores infrações de trânsito)?   
    

         SIM        NÃO      Se “SIM”, forneça todos os detalhes particulares de cada caso numa declaração 
anexa. 

 
Eu declaro que todas as respostas dadas por mim para as perguntas apresentadas são verdadeiras, 
tanto quanto, em consciência, é do meu conhecimento. Eu tenho entendimento que qualquer má 
interpretação ou omissão material feita em um Formulário de Histórico Pessoal ou outro documento 
solicitado pela Organização pode resultar no encerramento do contrato de serviço ou contrato de 
serviços especiais sem aviso prévio. 
 
    DATA: _____________                 ASSINATURA: ________________________________ 
 
NB. Você será solicitado a apresentar documentação de suporte que comprove as declarações feitas 
acima. No entanto, não envie qualquer documento comprobatório até que seja solicitado e, em 
qualquer circunstância, não submeta os documentos originais de referência a menos que tenham 
sido obtidos para uso exclusivo do PNUD. 

  
 
Anexos [por favor, marque todos, se aplicável: 

 Currículo, incluindo Educação / Qualificações, Certificados profissionais, Histórico profissional / 
Experiência 

 Detalhamento de Custos como suporte à proposta de preço com custo total especificado nessa proposta. 

 Breve descrição do Plano de Trabalho (se solicitado no TOR) 
 

Atenciosamente, 
 
 

Nome e Assinatura do Candidato 
CPF 

Telefone/Fax/E-mail 
Endereço Completo 
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DETALHAMENTO DOS CUSTOS1 

SUPORTE À PROPOSTA FINANCEIRA DE CUSTO TOTAL 
 

A)    Detalhamento de custo por componente:  
Composição de custos Custo 

unitário 
Quantidade Custo total 

para a duração 
do contrato  

I. Personnel Costs    
 
Honorários (professional fees) 

   

Seguro de vida    
Seguro de saúde     
Custos de comunicação    
Transporte Terrestre    
Outros (especificar)    
     

II. Travel2 Expenses to Join duty station     
Passagens aéreas de e para o local de trabalho    
Diárias de Hospedagem    
Seguro de viagem    
Custos de deslocamento    
Outros (especificar)    
    

III. Duty Travel     
Passagens aéreas    
Diárias de Hospedagem    
Seguro de viagem    
Custos de deslocamento    
Outros (especificar)    

 
B) Detalhamento de Custo por Produtos * 

 
Produtos 

[listados de acordo com o TOR] 
Percentual do valor total 
(Peso para pagamento) 

 
Montante 

Produto 1 20%  

Produto 2 25%  

Produto 3 25%  

Produto 4 30%  

Total 100% BRL …… 
*Base para parcelamento dos pagamentos  

 
  

 
1 Os custos devem cobrir apenas o que foi solicitado nos Termos de Referência (TOR) 
2 Custos de viagens não são serão solicitados se o consultor estará trabalhando em casa. 



 

 

 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil  
Setor de Embaixadas Norte (SEN)  Quadra 802 – Conjunto C – Lote 17  Brasília, DF – CEP 70800-400 

www.pnud.org.br 

 

 
ANEXO II - TERMOS DE REFERÊNCIA 

RC 36241 

CONSULTOR NACIONAL IC - Individual Contractor (Pessoa Física) 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

“Consultoria para apoio técnico para desenho e acompanhamento do processo de licitação para 
levantamento, análise e diagnóstico da situação fundiária e cadastral de imóveis da União no 

Estado de Minas Gerais e no Distrito Federal” 

PROJETO BRA/21/011 - Gest. Prop. Est. União - Desestatização 
 

1. Contexto 

O Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados 
do Ministério da Economia (SEDDM/ME), assinou em outubro de 2021, um projeto de cooperação com o intuito 
de modernizar e aprimorar a gestão da propriedade estatal, o Projeto BRA/21/011. O projeto foi desenhado 
visando alcançar como resultado o fortalecimento institucional da SEDDM nas ações associadas à 
desestatização e à gestão do patrimônio da União, sendo objetivos específicos o desenvolvimento de 
metodologia para avaliação do desempenho das empresas estatais na execução das políticas públicas, bem 
como o aprimoramento do processo cadastral de registros e gestão dos imóveis e da legislação patrimonial afeta 
aos imóveis da União. 

O perfil da carteira de imóveis da União, conforme Relatório Mensal do Painel de imóveis da Gestão da 
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União – SPU (https://paineis.economia.gov.br) de 
outubro de 2021, indica a existência de 662 mil imóveis dominiais (aqueles que pertencem ao Estado na 
qualidade de proprietário, mas que não possuem destinação específica e podem ter uso privado), no valor total 
de R$ 165 bilhões. Tais imóveis dominiais encontram-se destinados ao uso pela sociedade civil, 
predominantemente na forma de inscrições de ocupação (309 mil) e aforamentos (301 mil). Já os imóveis de uso 
especial (afetados à administração pública), totalizam 55 mil com valor estimado de R$ 921 bilhões. 

Em termos financeiros, o valor do patrimônio imobiliário da União é estimado em cerca de R$ 1,07 trilhões, 
e a arrecadação do conjunto de receitas patrimoniais em 2020 totalizou R$ 992 milhões. Soma-se a isso as 
despesas anuais do governo com locação de imóveis de terceiros, de cerca de 1,4 bilhão/ano. 

Ainda assim, parte significativa dessa carteira imobiliária não consegue ser controlada e alocada para a 
implementação de políticas públicas, como a regularização fundiária ou a alienação. Essa conjuntura é produto, 
dentre outros aspectos, da pouca qualidade dos bancos de dados de propriedade da SPU, que possui muitas 
vezes cadastros imobiliários antigos e desatualizados. Isso faz com que os dados existentes para gestão 
patrimonial não representem necessariamente a realidade da situação da carteira imobiliária, dificultando a 
incorporação, a avaliação, a fiscalização, a destinação e os controles contábeis e de receita. 

Diante desse cenário, será conduzido um grande processo de contratação de pessoa jurídica, no âmbito do 
Projeto BRA/21/011, para realizar a análise e o diagnóstico dos imóveis cadastrados buscando assim a 
otimização da gestão do patrimônio da União. Essa contratação terá como resultado o levantamento da situação 
fundiária, a digitalização e a análise dos processos administrativos dos imóveis cadastrados, a conformidade 
cadastral nos sistemas da SPU, a implementação de metodologia de avaliação empregada e a forma de 
contabilização, incluindo a proposta de melhorias. 

Para apoiar no processo de desenho do processo de contratação desta pessoa jurídica, foi identificada a 
necessidade de uma contratação prévia de um(a) consultor(a) pessoa física, que detenha conhecimento 
específico no tema, que é o objeto de contratação do presente termo de referência. 

2. Objeto da Contratação 
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Este Termo de Referência estabelece as bases para a contratação de um(a) consultor(a) individual, pessoa 
física, com o objetivo de apoiar tecnicamente o desenho e o andamento do processo de licitação para 
levantamento, análise e diagnóstico da situação fundiária e cadastral de imóveis da União no Estado de Minas 
Gerais e no Distrito Federal. Os trabalhos compreendem a revisão e o oferecimento de subsídios para 
aprimoramento do Termo de referência, apoio técnico na submissão do processo ao Regional Advisor e ao 
Regional Advisory Committee on Procurement (RACP), na análise das propostas apresentadas pelas licitantes 
e na elaboração de documentação de suporte para contratação da empresa selecionada. 

3. Atividades 

As atividades que deverão ser desenvolvidas em permanente articulação com o PNUD envolvem, no mínimo, 
as seguintes ações: 

 Reunir-se com a equipe do PNUD e de Ministério da Economia buscando oferecer subsídios para 
aprimorar o objeto e as estimativas de contratação do serviço acima definido 

 Revisão crítica da minuta do termo de referência, propondo sugestões de ajustes e melhoria frente às  
especificidades do mercado  

 Oferecer subsídios técnicos para os comitês de avaliação do PNUD; 
 Oferecer subsídios para responder a eventuais questionamentos do Regional Advisor e do Regional 

Advisory Committee on Procurement (RACP); 
 Apoiar a análise das propostas recebidas e a elaboração do relatório de avaliação, em conjunto com a 

equipe técnica do Ministério da Economia e do PNUD; 
 Contribuir na elaboração de recomendações para o Contrato e Plano de Implementação. 
 
4. Produtos - Cronograma 

Produtos 
Prazo de 
Execução 

Pagamento 

1. Relatório técnico contendo insumos para a revisão crítica do termo de referência 
com sugestões de melhoria.  

15 dias após a 
assinatura do 

contrato 
20% 

2. Relatório técnico contendo insumos para submissão do processo Ex-Ante para 
aprovação dos comitês de avaliação do PNUD (Regional Advisor e do Regional 
Advisory Committee on Procurement - RACP). 

50 dias após a 
assinatura do 

contrato 
25% 

3. Relatório de avaliação das propostas técnicas e comerciais do processo 
licitatório com considerações de mérito com relação aos critérios estabelecidos, 
bem como comentários sobre value for money, mecanismos de garantia de 
qualidade e análise de riscos. 

180 dias após a 
assinatura do 

contrato 
25% 

4. Nota técnica contendo recomendações para o Contrato e Plano de 
Implementação para o Regional Advisory Committee on Procurement – RACP. 

210 dias após a 
assinatura do 

contrato 
30% 

 
5. Modalidade de Contratação 

A contratação será feita na modalidade de Individual Contract (IC).  

6. Prazo de Execução 

A vigência do contrato terá início a partir da sua assinatura e será finalizada em 210 dias, podendo ser renovado 
por igual período ou conforme demanda identificada. 

7. Pagamentos 

Os pagamentos serão realizados mediante apresentação e aprovação dos produtos previstos no item 4 do 
Termo de Referência, conforme valores discriminados para cada um dos produtos. Uma vez entregues, os 
produtos serão submetidos à análise técnica do PNUD. Somente serão pagos os produtos que efetivamente 
atenderem tecnicamente às demandas exigidas neste Termo de Referência e que tiverem a qualidade exigida 
para a consultoria. 
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A avaliação técnica dos produtos deverá ocorrer em até 10 dias após o recebimento de todo o material, a 
aprovação final e pagamento até o prazo máximo de mais 15 dias. 

8. Disponibilidade 

O consultor deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos, bem como para realização de 
viagens, sempre que necessário. 

9. Perfil do Consultor 

Requisitos obrigatórios (eliminatórios): 

 Graduação superior em economia, ciências econômicas, engenharia, Arquitetura ou administração 
de empresas.  

 Experiência mínima: 10 (dez) anos em atividades, cargos ou desenvolvimento e implantação de 
projetos voltadas para o desenvolvimento de projetos de urbanização ou gestão de imóveis 
públicos.  

 
Requisitos desejáveis (classificatória – pontuável): 
 

 Pós-graduação em economia, ciências econômicas, engenharia, Arquitetura ou administração de 
empresas, ou áreas correlatas. 

 Experiência profissional com documentação comprobatória, em regularização fundiária. 
 Trabalhos voltados para a avaliação, análise e diagnóstico de imóveis públicos; 
 Anos adicionais ao mínimo exigido de 10 anos em atividades, cargos ou desenvolvimento e 

implantação de projetos voltadas para o desenvolvimento de projetos de urbanização ou gestão 
de imóveis públicos.  

10. Supervisão 

Oficial de Programa e Gerente do Projeto – PNUD  

11. Local de Trabalho 

O trabalho poderá ser realizado de forma remota em função das regras de distanciamento social. Caso sejam 
necessárias reuniões presenciais com as equipes do Ministério da Economia em Brasília, eventuais custos de 
deslocamento deverão ser cobertos pelo Projeto BRA/21/011. Nesta ocasião, devem ser assegurados requisitos 
de proteção sanitária da consultoria. 

12. Remuneração da Consultoria 

A remuneração da consultoria será de acordo com a proposta de preço e os pagamentos conforme cronograma 
do item 4 deste Termo de Referência. 

13. Custos com Viagens 

Em caso de viagens oficiais, as passagens serão custeadas no âmbito do projeto com programação prévia 
apresentada. 

14. Observações Especiais 

O processo de seleção poderá ser interrompido a qualquer momento pelo PNUD. 
O Projeto não arcará com qualquer tipo de custo para subsidiar a participação dos candidatos durante o 
processo de seleção. 

 



 

 

 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil  
Setor de Embaixadas Norte (SEN)  Quadra 802 – Conjunto C – Lote 17  Brasília, DF – CEP 70800-400 

www.pnud.org.br 

 

Anexo I – Critérios de Seleção / Avaliação 

 

De acordo comas as normas do PNUD aplicáveis à contratação de consultores na modalidade IC, as 
candidaturas deverão conter proposta técnica (CV) e proposta de preço (honorários). 

Será desconsiderada a proposta enviada em desconformidade com o previsto no presente Edital:  

1. Proposta Técnica (Currículo) e 2. Proposta de Preço (valor global) 

OBS: Propostas em arquivos separados - CV e Proposta de Preço (em PDF assinada). 

 

O critério final do processo será o de TÉCNICA E PREÇO para o julgamento final da seleção. 

1. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ANÁLISE E PONTUAÇÃO DO CV & ENTREVISTA) 

A nota máxima na Qualificação Técnica é 100 (cem) pontos.  

Os critérios de Qualificação Técnica serão divididos em 02 (duas) etapas: 

a) 1ª etapa (eliminatória/não pontuável): Análise do CV referente ao cumprimento dos requisitos obrigatórios exigidos 
nos Termos de Referência.  

Os candidatos que não atenderem aos critérios mínimos obrigatórios descritos nos Termos de Referência serão 
desclassificados nesta etapa. Também serão desclassificados na 1ª etapa os candidatos que não enviarem a Proposta de 
Preço. 

b)  2ª etapa (classificatória/pontuável): Análise Curricular critérios desejáveis.  

Os critérios para pontuação curricular estão dispostos no quadro abaixo. Somente serão analisados os currículos dos 
candidatos aceitos na 1ª Etapa da Qualificação Técnica. 

 

Critérios de Pontuação - 2ª Etapa da Qualificação Técnica (CV & Entrevista) 

CRITÉRIOS Pontuação Peso Subtotal 
(max) 

Análise Curricular (requisitos pontuáveis)    

Pós-graduação em economia, ciências econômicas, engenharia, 
Arquitetura ou administração de empresas, ou áreas correlatas. 

5 pontos: Pós-graduação 
7 pontos: mestrado 
10 pontos: doutorado 

0 a 10 1 10 

Experiência profissional, com documentação comprobatória, em 
políticas públicas de regularização fundiária.  

- 1 ponto por ano completo de experiência  

0 a 10 4 40 

Trabalhos voltados para a avaliação, análise e diagnóstico de 
imóveis públicos. 

- 1 ponto por ano de experiência  

0 a 10 3 30 

Anos adicionais ao mínimo exigido (10 anos) em atividades, cargos 
ou desenvolvimento e implantação de projetos voltadas para o 
desenvolvimento de projetos de urbanização ou gestão de imóveis 
públicos.  

- 1 ponto por ano adicional 

0 a 10 2 20 

Nota Máxima da 2ª Etapa da Qualificação Técnica   100 
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OBS: A pontuação será aferida de acordo com o seguinte conceito: 
 
5 pontos - excelente 
4 pontos - muito bom 
3 pontos - bom 
2 pontos - satisfatório 
1 ponto - inferior 
 

Sobre a avaliação: 

O Comitê de Avaliação será composto por, no mínimo, 3 membros (Staff PNUD e de acordo com a regra de IC) 
que atribuirão notas individuais de avaliação. A nota final do consultor em avaliação será a média ponderada das 
notas individuais dos avaliadores.  

As pontuações individuais para o componente de análise curricular serão atribuídas de acordo com as 
informações do candidato apresentadas no Curriculum Vitae. Para tanto, é importante que o candidato indique 
claramente em seu CV as experiências profissionais requeridas, tanto na parte obrigatória como na parte 
pontuável, de forma que o Comitê de Avaliação possa realizar a análise adequada.  

 

2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (PREÇO) – Classificação Final 

Serão abertas as propostas comerciais apenas dos candidatos que obtiverem a Nota Técnica Final com um 
mínimo de 70 pontos na 2ª Etapa (Análise Curricular). 

O Resultado Final - RF do processo do candidato será dado pela soma da Nota Técnica Final NT multiplicada 
pelo fator 0,70, com a Nota da Proposta Comercial NC multiplicada pelo fator 0,30, ou seja: 

RF = NT x 0,70 + NC x 0,30 

A Nota da Proposta Comercial – NC será calculada de acordo com o seguinte:  NC = 100 x MinPP / Ppi 

Onde:  

NC = Nota da proposta comercial  

MinPP = Proposta de menor preço  

Ppi = Proposta de preço em avaliação  

A proposta de menor preço terá a nota 100 (cem). 

Será selecionada a proposta que alcançar o maior Resultado Final. 

 

3. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

Esta contratação será conduzida pelo PNUD, seguindo as normas e diretrizes do organismo (seleção 
simplificada) e contratação na modalidade de Invidividual Contractor - IC. 

“De acordo com as regras das Nações Unidas, a contratação de servidores ativos da Administração Pública Federal, 
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou 
controladas, é permitida somente em condições especiais.” 

 

3.1) Por norma do UNDSS (United Nations Department of Safety and Security), o(a) consultor(a) deverá realizar 
o curso sobre normas de segurança (BSAFE) da ONU (Organização das Nações Unidas). 
3.2) Além do curso mencionado, em caso de viagem (ns) de trabalho, é obrigatória a obtenção de autorização 
para cada viagem (security clearance) pelo(a) Contratado(a). Essa autorização é concedida pelo UNDSS, 
mediante recebimento das informações da viagem. 
3.3) O cumprimento dos requisitos de segurança descritos no item 3.1 acima poderá ser condição para liberação 
dos pagamentos previstos nos Termos de Referência de contratação. 
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ANEXO IV – CONDIÇÕES GERAIS 

 

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL - IC 
(tradução do documento original em inglês) 
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