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PROCESSO SELEÇÃO IC 35486/2021 
 

Brasília, 14 de setembro de 2021. 
 
Prezado(a) Senhor(a), 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito do projeto “BRA/18/019”, 
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 e Documento técnico); 
2) Proposta de Preço (Valor global) assinada – conforme “Anexo I”. 

 
 
 Solicitamos colocar  a referência abaixo no campo “Assunto” do e-mail:  
 

“IC 35486/2021: Metodologia com dimensões étnico-raciais e de gênero”  
 

A data limite para recebimento das propostas é 30/09/2021. 
 

* 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 – Termo de 
Referência, Anexo III – Critérios de Seleção/Avaliação  Anexo IV - Descrição dos produtos (empresa); & Anexo V – 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 35486/2021 

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: 
[selecione a caixa correspondente à opção de preferência]: 

 

 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];  

 
J) Se for selecionado para essa consultoria, eu devo [selecione a caixa correspondente]: 

 
           X        Assinar um Contrato de Consultor Individual com o PNUD;  
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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 

   

   
   

 
P)   Você tem alguma objeção se precisarmos entrar em contato com seu contratante atual? 

      SIM        NÃO  
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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 15%  

Produto 5 15%  

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. 
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ANEXO II - TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

 

 CONSULTORIA IC 35486 (Individual Contract)  
 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

Consultoria especializada para subsidiar elaboração de metodologia que considere as 
dimensões étnico-raciais e de gênero no atendimento a pessoas egressas do sistema prisional e 

suas famílias 
 

BRA/18/019 
 

 
 
CONSULTORIA: CONSULTORIA NACIONAL ESPECIALIZADA PARA SUBSIDIAR 
ELABORAÇÃO DE METODOLOGIA QUE CONSIDERE AS DIMENSÕES ÉTNICO-RACIAIS E 
DE GÊNERO NO ATENDIMENTO A PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL E 
SUAS FAMÍLIAS 
 

1. ANTECEDENTES 
 

Em novembro de 2018, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) assinaram o projeto de cooperação técnica 
internacional BRA/18/019 - Fortalecimento do Monitoramento e da Fiscalização dos Sistemas 
Prisional e Socioeducativo.  
 

O projeto, configurado inicialmente como Programa Justiça Presente (Gestão Ministro 
Dias Toffoli, 2018 - 2020), tem como objetivo desenvolver ferramentas e estratégias com foco 
no fortalecimento do monitoramento e da fiscalização do sistema prisional e socioeducativo, 
com ênfase na redução da superlotação e superpopulação nesses sistemas.  
 

O Programa Fazendo Justiça (Gestão Ministro Luiz Fux, 2020 - 2022) é a nova fase da 
parceria entre o CNJ e o PNUD para a superação de desafios históricos que caracterizam a 
privação de liberdade no Brasil. A iniciativa segue, ainda, com importante apoio do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública (MJSP), na figura do Departamento Penitenciário Nacional 
(Depen). 
 

Com liderança do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) - área do CNJ 
responsável por iniciativas relacionadas ao sistema carcerário, à execução penal e à execução 
de medidas socioeducativas, criado pela Lei n. 12.106/2009 -, a partir de setembro de 2020, o 
Fazendo Justiça inaugura novas ações alinhadas com tribunais de todo o país, enquanto dá 
continuidade a atividades de sucesso iniciadas no Programa Justiça Presente. Com o 
protagonismo do Judiciário, o Programa fomenta a qualificação de etapas do ciclo penal e do 
ciclo socioeducativo; o diálogo interinstitucional permanente com articulações entre diferentes 
níveis federativos; e desenha ações customizadas a cada Unidade da Federação (UF), a partir 
de experiências exitosas do DMF/CNJ. 
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O Programa apoia a criação ou melhoria de produtos, estruturas e serviços; promove 
eventos, formações e capacitações; gera produtos de conhecimento e apoia produção 
normativa do CNJ. Também trabalha parcerias e novas narrativas a partir de evidências e 
soluções possíveis. 
 

Ao todo, são 28 projetos desenvolvidos de forma simultânea com foco em resultados 
concretos e sustentabilidade de médio e longo prazo. Ademais, o Fazendo Justiça trabalha de 
forma alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em 
especial, o Objetivo 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes e se estrutura em quatro eixos 
principais de ação, quais sejam: 
 
1. Proporcionalidade penal; 
2. Socioeducativo; 
3. Cidadania; 
4. Sistemas e Identificação Civil. 
 

Além de um eixo específico para ações transversais e de gestão. 
 
O projeto de cooperação internacional firmado entre o PNUD e o CNJ tem vigência 

prevista até 31 de julho de 2023. 
 
A presente contratação se insere no Eixo 3 acima descrito, cuja finalidade é aprimorar 

as estratégias de atuação do Poder Judiciário no tocante à promoção da cidadania para pessoas 
privadas de liberdade e egressas do sistema penitenciário, desenvolvendo parâmetros de 
posicionamento do CNJ no que se refere à execução, monitoramento e fiscalização das políticas 
públicas em prisões. 
 

Nesta perspectiva, objetiva-se fortalecer as iniciativas de atenção às pessoas egressas 
como esfera integrante do conjunto mais amplo de políticas penais, nas quais se inserem 
estratégias de disseminação do Escritório Social – equipamento de atenção às pessoas 
egressas fomentado pelo CNJ – e a adoção de metodologias específicas para funcionamento 
destes Escritórios Sociais. 
 

Assim, no período de março de 2019 a julho de 2021, foi pactuada a implantação de 
Escritórios Sociais em 24 municípios, distribuídos em 18 unidades federativas das cinco regiões 
do país, com perspectiva de ampliação para outras localidades. Além disso, desde 2019, 
diversos processos formativos foram realizados com diferentes atores ligados às políticas 
penais e iniciativas de atenção às pessoas egressas, incluindo 06 encontros regionais 
presenciais e diversos processos de formação continuada realizados na modalidade de 
educação à distância.  
 

A implantação dos Escritórios Sociais compreende a adoção, por estes serviços, de três 
metodologias especificamente desenvolvidas para o atendimento às pessoas egressas e seus 
familiares, a saber, uma metodologia de mobilização de pessoas pré-egressas, uma 
metodologia de singularização do atendimento e uma metodologia de mobilização de redes, 
que compõem o conjunto de metodologias estruturantes para os Escritórios Sociais3. 
 

 
3 Para saber mais, acesse https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/publicacoes-e-relatorios/ . 
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Qualquer política pública, no entanto, precisa ser pensada a partir das características, 
demandas, especificidades e déficits da população para a qual foi pensada e nossa sociedade 
opera a partir de estruturas racistas e patriarcais, ou seja, esses são elementos que integram 
sua organização econômica e política de forma estrutural. Sendo esses sistemas de dominação-
exploração perpassados interseccionalmente também pela classe social, temos como 
desdobramento, ainda, a criminalização da pobreza e a seletividade penal. De forma que estas 
dimensões impactam diretamente o público atendido pelo Escritório Social, sendo necessário 
pensar esse equipamento levando em consideração também recortes de gênero e raça.  
 

Ratificando o já exposto, o Programa Fazendo Justiça realizou, durante o ano de 2020, 
uma parceria com o Instituto Veredas com o objetivo de elaborar a síntese de evidências 
“Enfrentando o estigma contra pessoas egressas do sistema prisional e suas famílias”, cujo 
resultado pode ser acessado em https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/10/sintesedeevidencias_estigma_setembro1.pdf . 
 

A realização desta pesquisa reiterou a necessidade de aprofundamento da abordagem 
de diversos temas diretamente ligados ao estigma de pessoas egressas e seus familiares e sua 
adesão a políticas públicas. Neste sentido, a pesquisa jogou luz também nas dimensões étnico-
raciais e de gênero, concluindo que essas são diretamente afetadas, conforme trecho do 
documento que segue: 
 
1) Diferentes grupos culturais podem ter tipos distintos de estereótipos, exigindo maleabilidade 
dos serviços. 2) Como a maior parte da população prisional e egressa é negra, se soma ao 
estigma relacionado à prisão o racismo, que pode ser experimentado tanto na comunidade 
quanto no serviço. Alguns grupos raciais e étnicos têm maior probabilidade de adiar a busca por 
ajuda, enfrentam mais barreiras ao tentar acessar os serviços e têm maior probabilidade de 
receber cuidados de saúde mental de menor qualidade do que pessoas brancas129. Muitos 
serviços de apoio psicossocial são baseados em valores da classe média branca e nem sempre 
são reconhecidos por outros grupos (BOEIRA, [et.al], 2020, p. 35)4. 
 
2) Pessoas do sexo feminino podem ter dificuldade de acessar os serviços caso sejam as únicas 
cuidadoras de seus familiares. 3) Pessoas de diferentes sexos ou gêneros podem se sentir 
desconfortáveis em grupos mistos. Pessoas trans, por exemplo, experimentam taxas elevadas 
de violência e insegurança (inclusive dentro de suas famílias) [et.al], 2020, p. 37)5. 
 

Essa consultoria, portanto, relaciona-se a uma estratégia de qualificação dos Escritórios 
Sociais e tem por finalidade o desenvolvimento de metodologia própria que considere as 
dimensões de gênero, raça e etnia no atendimento a pessoas egressas do sistema prisional e 
suas famílias, considerando que esses são fatores essenciais para que seja alcançada a 
equidade no atendimento e acesso a direitos.  
 

Tal metodologia se destina ao desenvolvimento de competências das equipes 
multidisciplinares dos Escritórios Sociais, qualificando-as para, a partir do processo de 
singularização do atendimento, compreender e incidir sobre os fatores de vulnerabilização das 
pessoas egressas e familiares de pessoas em privação de liberdade. A metodologia também se 

 
4 Boeira LS, Silva A, Rocha CC, Beidacki CS, Benatti GSS, Abdala IG, Silva ISN, Carvalho MH, Maia MS, Miranda Filho OG, 
Silva RPV, Vahdat VS, Barreto JOM. Síntese de evidências: enfrentando o estigma contra pessoas egressas do sistema prisional e 
suas famílias. Brasília: Instituto Veredas, 2020. 
5 Idem. 
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relaciona com os processos de gestão do Escritório Social, permitindo a identificação dos 
fatores estruturais ligados às questões de raça e gênero na sociedade, que são intensificadas 
em situações de maior vulnerabilidade e estigmatização, e o desenvolvimento de estratégias, 
junto à rede de parceiros, para seu enfrentamento.  

 
2. OBJETIVO: 

Consultoria Nacional Especializada para subsidiar elaboração de metodologia que 
considere as dimensões étnico-raciais e de gênero no atendimento a pessoas egressas do 
sistema prisional e suas famílias. 

 

3. ATIVIDADES PREVISTAS:  

Este Termo de Referência tem como objetivo a contratação de consultoria, por produto, 
para auxiliar a Coordenação Técnica do Eixo 3 – Promoção da Cidadania e Garantia de Direitos 
– no desenvolvimento de estratégias, métodos, produção de materiais e ações voltados para 
implantação de metodologia que considere dimensões de gênero e raça para o atendimento de 
pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares. 

Entre as atividades a serem executadas no âmbito deste termo de referência, o (a) 
consultor (a) contratado (a) deverá: 

• Realizar levantamento das ações de equidade existentes nos Escritórios Sociais e no 
CNJ para a atenção de pessoas egressas do sistema prisional; 

• Realizar levantamento de como os atendimentos e encaminhamentos são realizados 
nos Escritórios Sociais, levando em consideração as especificidades de raça e gênero e suas 
interseccionalidades;  

• Propor e executar estratégias, métodos e atividades que permitam qualificar o 
atendimento e as ações de equidade realizadas pelos Escritórios Sociais ou outras políticas, 
serviços e/ou iniciativas de atenção às pessoas egressas; 

• Elaborar proposta de ações afirmativas para promoção da igualdade racial no âmbito 
das iniciativas do escritório social, especialmente no fomento às cotas raciais nas políticas de 
geração de emprego e renda 

• Apresentar metodologia para fomento e viabilização de projetos e intervenções 
interdisciplinares junto às organizações da sociedade civil, objetivando fomentar políticas de 
equidade racial e de gênero 

• Participar de reuniões de planejamento, discussão, validação e alinhamento técnico e 
político com as ações em curso e/ou implantação no âmbito do PNUD e CNJ, inclusive com a 
apresentação de versões preliminares dos produtos, realizando ajustes necessários nos 
documentos; 

• Elaborar plano de formação continuado (presencial ou à distância) para as equipes dos 
Escritórios Sociais, com a metodologia desenvolvida no escopo deste Termo de Referência, 
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com vistas à adoção das rotinas, fluxos e procedimentos estabelecidos para a referida 
metodologia;  

• Criar grupos de formulação e validação para o desenvolvimento da metodologia, 
processos formativos, ações para promoção de igualdade racial, intervenções e oficinas que 
envolvam as equipes dos Escritórios Sociais, a sociedade civil e Redes de Atenção à Pessoa 
Egressa do Sistema Prisional e usuários do equipamento; 

• Participar de reuniões periódicas de alinhamento com a supervisão; 

• Realizar viagens, caso sejam necessárias e considerando os aspectos da pandemia 
provocada pelo COVID-19, ao melhor desenvolvimento dos produtos deste Termo de 
Referência (às expensas do projeto); 

• Participar de evento para apresentação, avaliação e compartilhamento de experiências 
do projeto; 

• Elaborar relatórios dos resultados da implementação da metodologia, conforme plano 
de trabalho a ser desenvolvido. 

4. PRODUTOS:  
 

Todos os produtos aqui especificados devem ser elaborados considerando as atividades 
descritas no item 3. Ademais, os produtos devem ser validados pela supervisão da consultoria 
e, caso seja necessário, versões revisadas deverão ser novamente apresentadas. A tabela 
abaixo sintetiza os produtos:  

 
Produtos Previstos 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 Produto 1: Proposta de metodologia que considere as dimensões de gênero e 
étnico-raciais no atendimento a pessoas egressas do sistema prisional e suas 
famílias e plano de trabalho para sua implantação.  

Produção de proposta de metodologia, descrevendo atores envolvidos nos níveis 
estratégico, gerencial e operacional, ações afirmativas e estratégias de enfrentamento 
às iniquidades institucionais, métodos a serem aplicados, fluxos das ações previstas e 
instrumentos de monitoramento e avaliação da metodologia. 

2 Produto 2: “Cardápio de atividades de sensibilização” para as equipes dos 
Escritórios Sociais, considerando as metodologias de atuação a partir dos 
marcadores. 

Desenvolver mecanismos e ferramentas que possibilitem a criação de iniciativas de 
mobilização de atores estratégicos, através das equipes dos Escritórios Sociais, para 
o fomento de políticas de equidade racial e de gênero, ações afirmativas, projetos e 
intervenções e oficinas, levando em consideração boas práticas já existentes, as 
distintas realidades entre os Escritórios e o compartilhamento de experiências e 
sugestões dos grupos de formulação e validação. 
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3 Produto 3: Plano de formação continuada das equipes dos Escritórios Sociais, 
objetivando aprimorar as metodologias a partir dos marcadores de raça e gênero. 

Apresentação de plano de qualificação dos atores relevantes, incluindo estrutura 
pedagógica no formato exigido pela Escola de Ensino à Distância que irá abrigar o 
curso, devendo a entrega ser construída conjuntamente com o grupo de formulação e 
validada com a equipe do Fazendo Justiça e grupo de validação. 

4 Produto 4: Currículo para formação dos atores  

Documento de apresentação de ementa detalhada, plano de ensino e planos de aulas, 
conforme modelos exigidos pela Escola de Ensino à Distância que irá abrigar o curso, 
devendo constar definição, apresentação do conteúdo de forma detalhada, referências 
bibliográficas e materiais complementares, que devem contemplar formas criativas e 
lúdicas de conteúdo, tais como charges e filmes e que deverá ser validado com a 
equipe do Fazendo Justiça.   

 

5 Produto 05:  Roteiros para aplicação do currículo em formato EAD 

Documento contendo script das aulas no formato exigido pela Escola de Ensino à 
Distância que irá abrigar o curso, incluindo descrição de perfil dos docentes para cada 
aula, devendo a entrega ser validada com a equipe do Fazendo Justiça.   

 

5. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E PAGAMENTOS: 
 

Os pagamentos serão realizados mediante apresentação e aprovação dos produtos,  
com valores baseados nos percentuais discriminados na tabela abaixo relativamente ao valor  
total da consultoria.  
 

PRODUTO Pagamento (%) 
Data esperada de entrega a partir da 

assinatura do contrato 

Produto 1: Proposta de 
metodologia que 
considere as dimensões 
de gênero e étnico-
raciais no atendimento a 
pessoas egressas do 
sistema prisional e suas 
famílias e plano de 
trabalho para sua 
implantação 

20% 60 dias 

Produto 2: “Cardápio de 
atividades de 
sensibilização” para as 
equipes dos Escritórios 
Sociais, considerando as 

25% 90 dias 
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PRODUTO Pagamento (%) 
Data esperada de entrega a partir da 

assinatura do contrato 

metodologias de atuação 
a partir dos marcadores 

Produto 3: Plano de 
formação para 
qualificação das equipes 
dos Escritórios Sociais e 
demais atores relevantes 
do Poder Judiciário e 
Executivo, gestores e 
servidores penais e da 
sociedade civil 

25% 110 dias 

Produto 4: Currículo 
para formação dos 
atores 

15% 130 dias 

Produto 5: Roteiros para 
aplicação do currículo 
em formato EAD 

15% 150 dias 

Total 100% 150 dias 

 
Somente serão pagos os produtos que efetivamente atenderem tecnicamente às 

demandas exigidas nestes Termos de Referência e que tiverem a qualidade exigida para a 
consultoria. Os produtos somente serão considerados como entregues após avaliação e 
aprovação da Equipe Técnica e da Gerente do Projeto, o que deverá acontecer no prazo 
estimado de até 15 (quinze) dias, contados da data de entrega pelo (a) consultor(a).  
 

Constatada qualquer inconformidade ou ausência de informação julgada necessária no 
produto entregue, este será devolvido ao(à) consultor(a), com anotações dos comentários e 
observações, para que sejam feitas as devidas alterações ou correções no prazo de até 15 
(quinze) dias, contados da data de devolução. Todas as alterações ou correções solicitadas 
deverão ser avaliadas e devidamente respondidas para aprovação final.  
 

Os documentos e produtos deverão obedecer às normas da Associação Brasileira de 
Normatização Técnica – ABNT no que se refere às citações e referências. A versão final deverá 
ser apresentada com revisão da norma culta da língua portuguesa e com parametrização de 
linguagem.  
 

Após a revisão, a versão final deverá ser editada e entregue em formato aberto, editável, 
compatível com MSOffice.  
 
Atenção! Os pagamentos somente irão ocorrer após a aprovação técnica de cada produto e 
serão efetuados em até 10-dias úteis após a aprovação via transferência eletrônica bancária. 
 
 
 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 
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  O prazo para execução das atividades contidas nestes Termos de Referência é de 150 
dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, incluídos os períodos de análise e 
aprovação dos produtos pelo Gerente do Projeto. 
 
 

  OUT NOV DEZ JAN FEV 

Produto 1        

Produto 2      

Produto 3      

Produto 4      

Produto 5      

 
 

7. PERFIL DO(A) CONSULTOR(A):  

Requisitos Obrigatórios/Eliminatórios (Registrados no CV): 

 Ensino Superior Completo em Ciências Sociais ou Humanas, em instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC; 

 Mínimo de seis anos de experiência profissional em atividades profissionais e/ou acadêmicas 
diretamente relacionadas à temática étnico-racial e de gênero; 

 Experiência em elaboração de material didático e em formação de formadores; 

 Experiência profissional ou em atividades de pesquisa relacionadas à educação de adultos. 

Observação: O (a) candidato (a) que não atender aos requisitos obrigatórios acima será 
desclassificado.  

Requisitos Desejáveis/Pontuáveis (Registrados no CV): 

o Pós-graduação (stricto ou lato sensu) em Ciências Humanas ou Sociais, em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação; 

o Experiência em atividades de consultoria/assessoria ou coordenação de projetos ligados às 
políticas penais; ou experiências em coordenação de equipes de pesquisa relacionadas aos 
processos de formulação, implementação, capacitação/formação e avaliação no campo das 
políticas públicas; 

o Experiência profissional ou em atividades de pesquisa relacionadas à temática de gênero, 
raça e etnia; 
 

o Experiência na elaboração de materiais didáticos para plataformas EAD. 
 

8. LOCAL DE TRABALHO 
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Os serviços deverão ser executados no local de residência do (a) contratado (a),  
com eventuais idas a campo ou a reuniões remotas ou presenciais com a supervisão  
e equipe CNJ e PNUD em Brasília6, caso haja necessidade e possibilidade que respeite  
as normas sanitárias em decorrência da pandemia do novo coronavírus. 
 

9. DISPONIBILIDADE 
 
O(a) candidato(a) deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos. 
 
 

10. INSUMOS:  
Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagens consideradas essenciais 
para a execução das atividades previstas neste Termo de Referência não estão incluídos na 
remuneração contratada, e serão custeadas pelo Projeto, desde que planejadas com 
supervisores (as), e aprovadas pelo (a) gerente de projeto.  
 
Ao PNUD/CNJ cabe a responsabilidade de garantir o acesso do Consultor a todas as 
informações necessárias à realização do Projeto. 
 

11. CONFIDENCIALIDADE E DIREITOS AUTORAIS:  

Os conhecimentos e resultados produzidos no contexto desta consultoria serão cedidos 
ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) sem qualquer ônus, com a 
devida atribuição de créditos ao(à) autor(a). 

O(a) Contratado(a) não poderá nomear, CEDER, transferir, dar ou oferecer em garantia, 
empenhar, ou de qualquer outra forma dispor do Contrato ou de qualquer parte dele, ou 
quaisquer de seus direitos, pretensões ou obrigações, exceto com prévia autorização por escrito 
do PNUD. Qualquer tentativa de assim proceder será nula e sem efeito.  

Os termos ou condições de qualquer garantia suplementar, licenças ou outras formas de 
contratos em relação a quaisquer bens ou serviços a serem fornecidos sob a vigência do 
Contrato não deverão ser válidas ou eficazes contra o PNUD, nem poderão constituir um 
contrato com ele, a não ser que tais garantias, licenças ou outras formas de contrato estejam 
previstas numa garantia por escrito do PNUD.  

Nenhuma modificação ou alteração no Contrato será válida e eficaz contra o PNUD a 
não ser que formalizada por um aditivo por escrito assinado pelo Contratado e a autoridade 
oficial autorizada do PNUD. 

 
12. SUPERVISÃO DO CONTRATO 

 
Coordenação do Eixo 3 – Promoção da Cidadania e Garantia de Direitos do Programa 

Justiça Presente / CNJ e Gerência do Projeto UGP. 

 
6 A depender da conjuntura de saúde pública em razão da pandemia de COVID-19 e das consequentes recomendações sanitárias da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), as atividades eventualmente planejadas para serem realizadas de forma presencial deverão ter seu formato adequado 
para realização de forma virtual. 
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ANEXO III - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO / AVALIAÇÃO 

 

De acordo com as normas do PNUD aplicáveis à contratação de consultores na 
modalidade IC, as candidaturas deverão conter Proposta Técnica (Curriculum Vitae – CV) e 
Proposta de Preço (honorários).  

 

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

 
o Proposta Técnica: CV em arquivo editável compatíveis com “Word” ou em PDF.  
o Proposta de Preço (valor global), em PDF (assinada).  

 

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

Será utilizado o critério de TÉCNICA E PREÇO para a classificação final dos candidatos 
e seleção do consultor. 
 
1.  CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ANÁLISE/PONTUAÇÃO DO CV E 
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(as) candidatos(as) que não atenderem aos critérios mínimos obrigatórios descritos nos 
Termos de Referência serão desclassificados(as) nesta etapa. Também serão 
desclassificados(as) na 1ª etapa os(as) candidatos(as) que não enviarem a Proposta e Preço. 
 

b) 2ª etapa (classificatória/pontuável): Análise Curricular e Entrevista. 
 
Os critérios para análise curricular estão dispostos no quadro abaixo. Somente serão analisados 
os currículos dos candidatos classificados na 1ª Etapa da Qualificação Técnica. 
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* A pontuação da entrevista será aferida de acordo com o seguinte conceito: 
5 pontos      demonstra domínio sênior sobre o tema 
4 pontos      demonstra domínio pleno sobre o tema 
3 pontos      demonstra domínio técnico sobre o tema  
2 pontos      demonstra domínio iniciante sobre o tema 
1 ponto        não demonstra domínio sobre o tema 
 

Sobre a avaliação: 

 
O Comitê de Avaliação deverá ser composto por, no mínimo, três (3) membros do PNUD (de 
acordo com a regra de IC, a maioria do comitê deve ser Staff do PNUD), que atribuirão notas 
individuais de avaliação. A nota final do candidato será a média ponderada das notas individuais 
dos avaliadores.  
 
As pontuações individuais serão atribuídas de acordo com as informações apresentadas pelo 
candidato na Proposta Técnica (CV) e de acordo com seu desempenho durante a Entrevista. 

Critérios de Pontuação - 2ª Etapa da Qualificação Técnica (CV e Entrevista)  
CRITÉRIOS Pontuação* Peso Subtotal  
Análise Curricular (requisitos pontuáveis) 
Experiência em atividades de consultoria/assessoria ou coordenação de 
projetos ligados às políticas públicas; ou experiências em coordenação de 
equipes de pesquisa relacionadas aos processos de formulação, 
implementação, capacitação/formação e avaliação no campo das políticas 
públicas 
- Até 3 anos completos: 1 ponto;  
- Acima de 3 anos e até 6 anos completos: 3 pontos;  
- Acima de 6 e até 10 anos completos: 4 pontos; 
- Acima de 10 anos completos:5 pontos. 

1 a 5 6 30 

Experiência profissional ou em atividades de pesquisa relacionadas à 
temática da política prisional, de atenção às pessoas egressas, de gênero, 
raça, etnia, população em situação de vulnerabilidade social e políticas 
públicas 
- Até 3 anos completos: 1 ponto;  
- Acima de 3 anos e até 6 anos completos: 3 pontos;  
- Acima de 6 e até 10 anos completos: 4 pontos; 
- Acima de 10 anos completos:5 pontos. 

1 a 5 3 15 

Experiência na elaboração de materiais didáticos para plataformas EAD 
- Até 3 anos completos: 1 ponto;  
- Acima de 3 anos e até 6 anos completos: 3 pontos;  
- Acima de 6 e até 10 anos completos: 4 pontos; 
- Acima de 10 anos completos:5 pontos. 

1 a 5 3 15 

Pós-graduação (stricto ou lato sensu) em Ciências Humanas ou Sociais, em 
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 
- Até 3 anos completos: 1 ponto;  
- Acima de 3 anos e até 6 anos completos: 3 pontos;  
- Acima de 6 e até 10 anos completos: 4 pontos; 
- Acima de 10 anos completos:5 pontos. 

1 a 5 2 10 

Entrevista*    
 Conhecimento sobre raça, gênero, dinâmicas prisionais, políticas e redes 

sociais; 
 Conhecimento sobre desenvolvimento de metodologias de mobilização 

social; 
 Conhecimento sobre demais itens relacionados ao TOR. 

1 a 5 6 30 

 
Nota Máxima da 2ª Etapa da Qualificação Técnica  

 
100 
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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. 
A entrevista será pontuada, de acordo com os critérios previstos no quadro acima.  

A entrevista será realizada por telefone ou Skype. Os candidatos serão comunicados com antecedência 
mínima de 24h, via e-mail ou telefone, da data e horário para a entrevista. As entrevistas terão a duração 
estimada de 30 minutos  e serão no mesmo formato para todos os candidatos. 
 
 
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 deste organismo (seleção 
simplificada e contratação na modalidade de IC – Individual Contractors). 
 
“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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