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PROCESSO SELEÇÃO IC 35730/2021 

Brasília, 17 de dezembro de 2021. 

Prezado(a) Senhor(a), 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito do projeto 
BRA/19/012 Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder 
Judiciário, 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) Proposta de implementação da consultoria; e 
3) Proposta de Preço (Valor global) assinada – conforme “Anexo I”. 

 

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

“IC 35730 - Atuação do Poder Judiciário na proteção do meio ambiente” 

A data limite para recebimento das propostas é 07/01/2022. 

* 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 
– Termo de Referência, Anexo III – Critérios de Seleção/Avaliação  & Anexo IV – Modelo de Contrato. 

 

Atenciosamente, 

 
Unidade de “Procurement” – IC Contractors 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Anexo I - FORMULÁRIO DE OFERTA 
E CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE E DISPONIBILADE 

PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL (IC) DO PNUD 
 

Ref: Processo Seleção IC 35730/2021 
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 para o lote XX: [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 
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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 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: 
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Nome Parentesco Nome da Organização 

Internacional 
   
   
   

 
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 (sem grau de parentesco), que são familiarizadas 
com seu caráter e qualificações. 
 

Nome Completo Dados para contato Empresa / Cargo 
   

   

   
 
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: 
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 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  

Personnel Costs    
 
Honorários (professional fees) 

   

Seguro de vida    
Seguro de saúde     
Custos de comunicação    
Transporte Terrestre    
Outros (especificar)    
     
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)    
    
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 30%  
Produto 3 25%  
Produto 4 15%  
Produto 5 10%  
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 

 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
CONSULTOR NACIONAL IC – Individual Contract (Pessoa Física) 

 

Consultoria para elaboração de produtos e relatórios sobre a atuação do Poder Judiciário 
na proteção do meio ambiente a partir do uso de análise de texto e inteligência artificial 

 
Projeto de Cooperação Internacional BRA/19/012 Consolidação dos Laboratórios de 

Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
O projeto BRA/19/012, para Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência 
no âmbito do Poder Judiciário e fortalecimento das capacidades do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030, tem 
como objetivo o fortalecimento das capacidades do CNJ para a produção e gestão de 
dados e pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030. Para o alcance desse objetivo, 
o projeto desenvolve estudos e pesquisas, realiza a capacitação de magistrados e 
servidores do Judiciário, assim como elabora metodologias quantitativas e qualitativas 
voltadas à investigação da realidade do atendimento prestado pelo Sistema de Justiça 
brasileiro em linha com as metas instituídas nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 
A concepção do Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
do CNJ (LIODS/CNJ) partiu da união entre os laboratórios de inovação e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, conforme Resolução CNJ n° 
395/2021. Pode-se dizer que o LIODS/CNJ é um programa inovador no Poder Judiciário 
brasileiro, uma vez que contribuirá para a melhoria da qualidade da prestação de serviços, 
com foco no usuário/cidadão. 
 O projeto se divide em quatro eixos principais, são eles: 
1. Conteúdos e metodologia de formação para fomento à implantação de 
Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do 
CNJ (LIODS/CNJ) no âmbito do Poder Judiciário desenvolvidos e aplicados em caráter 
piloto; 
2. Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS 
desenvolvida; 
3. Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção 
ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a 
Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário; 
4. Gestão eficiente do projeto realizada. 
Em linha com a missão do CNJ de contribuir para que a prestação jurisdicional seja 
realizada com moralidade, eficiência e efetividade, o Departamento de Pesquisas 
Judiciárias (DPJ) tem o objetivo institucional de garantir a precisão em diagnósticos e 
levantamentos que fundamentem a tomada de decisões em termos de políticas judiciárias. 
Assim, no âmbito do eixo 3 do projeto BRA/19/012, vislumbra-se, a partir dos resultados 
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da presente consultoria, o desenvolvimento de estratégias e metodologias voltadas à 
criação de mecanismos de obtenção de informações estratégicas com o objetivo de 
serem utilizadas pelo Poder Judiciário para a tomada de decisões estratégicas e 
prioritárias na tutela do meio ambiente, abrangendo todo o território nacional. 
Tais resultados contribuirão para o fortalecimento tanto dos instrumentos de gestão de 
conhecimento e produção de dados, quanto para a realização de estudos, a sistematização 
de dados disponíveis em órgãos públicos dos diversos ramos federativos para serem 
agrupados e sistematizados em um único ambiente de inteligência estratégica do Poder 
Judiciário. 
Neste contexto, as informações e metodologias a serem geradas no âmbito desta 
contratação poderão subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas 
judiciárias, por meio da proposição de atos normativos ou protocolos. Além disso, como 
resultado final, aguarda-se a obtenção de ferramentas de inteligência artificial e de 
análise automatizada de textos das decisões judiciais, fornecendo aos Tribunais dados 
sobre a atuação ambiental em sua jurisdição. 
Para tanto, deverão ser utilizadas informações do Banco Nacional de Dados do Poder 
Judiciário (Datajud), da Plataforma CODEX que congrega dados estruturados e não 
estruturados de processos judiciais, do painel interativo nacional de dados ambiental e 
interinstitucional – SireneJud (criado pela Resolução Conjunta CNJ e CNMP n. 8/2021) 
e outras fontes de dados na área ambiental que serão fornecidos pelo Conselho Nacional 
de Justiça.  
 
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO  
 
Contratação de consultoria para elaboração de relatórios e produtos que utilizem 
inteligência artificial, técnicas de processamento de linguagem natural e análise de 
conteúdo textual para obtenção de informações sobre a atuação do Poder Judiciário 
nacional da área do Meio Ambiente, seguindo orientação do Departamento de Pesquisas 
Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça.  
Os relatórios deverão ser elaborados em formato e linguagem adequados para publicação 
oficial, a critério e nas condições a serem decididas posteriormente pelo Contratante. 
 
3. ATIVIDADES 

 
 Participar de reuniões com o CNJ para traçar as diretrizes dos relatórios e produtos 

de inteligência artificial;  
 Utilizar algoritmos contemporâneos e softwares livres para análise dos dados; 
 Realizar o saneamento e tratamento das bases de dados que serão utilizadas para 

os modelos de inteligência artificial e processamento de linguagem natural; 
 Validar as metodologias e resultados parciais com o Departamento de Pesquisas 

Judiciárias do CNJ; 
 Comprometer-se com o sigilo das informações obtidas e pela transferência dos 

dados para seu ambiente próprio de análise de forma segura e em observância à 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 



 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 Utilizar infraestrutura de tecnologia própria ou solução em nuvem para 
processamento das informações, cujos custos deverão ser de responsabilidade do 
contratado; 

 Participar de reuniões para colher subsídios de formulação de critérios para a 
produção dos relatórios e dos produtos de inteligência artificial;  

 Elaborar relatórios de acordo com as diretrizes, alinhamentos e metodologias 
fixados pelo Conselho Nacional de Justiça.  

 
4. PRODUTOS 
 
Produto 1 – Solução de inteligência artificial (IA) e algoritmos de análise automática 
de texto para análise do conteúdo das decisões e sentenças e dos metadados de 
processos judiciais que versem sobre a proteção do meio ambiente. 
A referida solução deverá ser entregue também acompanhada de relatório contendo a 
metodologia de construção, os resultados obtidos e os índices de acurácia e outros 
indicadores de desempenho.  
A proposta também poderá contemplar formas alternativas de análise automática de texto 
(expressões regulares, text analytics, entre outros) nos casos em que o dataset não possua 
o tamanho necessário para algoritmos de inteligência artificial. 
A solução de IA e o relatório deverão utilizar e/ou abordar os seguintes aspectos: 

 Análise e saneamento das bases de dados que darão origem aos datasets; 
 Construção, rotulagem e balanceamento de datasets com informações sobre a 

atividade judicial para treinamento de modelos de IA em tamanho a ser definido 
em conjunto com o CNJ; 

 Utilização de métodos de processamento de linguagem natural, tais como 
lemmatization, stemming, tokenization, stop words, word embedding, métodos de 
classificação multiclasse (TF-IDF, Word2vec, BERT)3 e redução de dimensão das 
informações textuais oriundas das sentenças judiciais; 

 Uso de métodos de aprendizado de máquina para a análise das decisões judiciais, 
abordando necessariamente os algoritmos de Support vector machines (SVMs), 
Naive Bayes, Random Forest, Decision Trees, A/B testing, XGBoost e outros 
algoritmos demonstrando a acurácia e outros indicadores de desempenho (AUC, 
precisão, especificidade, f-score) em cada método;4 

 análise da procedência e improcedência das decisões judiciais na área do meio 
ambiente; 

 identificação do tipo de dano ambiental (dano contra a fauna, flora, corpos de 
água, poluição do ar e do solo) a partir da análise textual das decisões; 

 
3 Conforme o trabalho de YUN-TAO, Zhang; LING, Gong; YONG-CHENG, Wang. An improved TF-IDF 
approach for text classification. Journal of Zhejiang University-Science A, v. 6, n. 1, p. 49-55, 2005. 
 
4 Conforme o trabalho de: ALTHNIAN, A., ALSAEED, D., AL-BAITY, H., SAMHA, A., DRIS, A.B., 
ALZAKARI, N., ABOU ELWAFA, A. and KURDI, H., 2021. Impact of Dataset Size on Classification 
Performance: An Empirical Evaluation in the Medical Domain. Applied Sciences, 11(2), p.796. 
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 método de identificação automatizada do valor da condenação ambiental nas 
sentenças judiciais; 

 método de identificação automatizada de condenação para recuperação ambiental 
e de prestações de fazer nas sentenças judiciais; 

 identificação da quantidade de sentenças que reconheceram prescrição na área 
ambiental e indicadores estatísticos relacionados; 

 identificação da quantidade de menção a instrumentos internacionais de proteção 
do meio ambiente nos fundamentos das decisões judiciais. 

 
Produto 2 – Solução de inteligência artificial (IA), processamento de linguagem 
natural ou que use expressões regulares para identificação de processos judiciais 
que versem sobre mudanças climáticas e emissão de gases do efeito estufa a partir 
de metadados do Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário (Datajud) e/ou do 
conteúdo de decisões judiciais. 
A referida solução deverá ser entregue também acompanhada de relatório contendo a 
metodologia de construção, os resultados obtidos e os índices de acurácia e outros 
indicadores de desempenho. 
A proposta também poderá contemplar formas alternativas de análise automática de texto 
(expressões regulares, text analytics, entre outros) nos casos em que o dataset não possua 
o tamanho necessário para algoritmos de inteligência artificial. 
A solução e o relatório deverão utilizar e/ou abordar os seguintes aspectos: 

 definição de parâmetros jurídicos que possibilitem identificar os processos 
judiciais que versem sobre mudanças climática a partir de diretrizes científicas 
internacionais utilizando uma perspectiva jurídica e técnico-ambiental; 

 identificação do número de ações judiciais que versem sobre litigância climática 
no Brasil, separando-as por Tribunal, por Estado, Região e principais poluidores 
e réus; 

 parametrização a ser elaborada com base nas Tabelas Processuais Unificadas do 
Poder Judiciário para identificar as ações judiciais que versem sobre litigância 
climática; 

 análise de textos judiciais que versem sobre litigância climática identificando 
padrões e realizando cruzamentos que apontem tendências que possam subsidiar 
a elaboração de políticas judiciárias nessa área. 

 construção e aplicação de algoritmos de classificação de texto para identificação 
das ações que versem sobre litigância climática. 

 
Produto 3 – Solução de inteligência artificial (IA) e/ou processamento de linguagem 
natural para identificação dos maiores réus e/ou poluidores a partir de metadados 
do Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário (Datajud) e do conteúdo de 
decisões judiciais. 
A referida solução deverá ser entregue também acompanhada de relatório contendo a 
metodologia de construção, os resultados obtidos e os índices de acurácia e outros 
indicadores de desempenho. 
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A proposta também poderá contemplar formas alternativas de análise automática de texto 
(expressões regulares, text analytics, entre outros) nos casos em que o dataset não possua 
o tamanho necessário para algoritmos de inteligência artificial. 
A solução e o relatório deverão utilizar e/ou abordar os seguintes aspectos: 

 Identificação de maiores poluidores e/ou réus separados pela natureza jurídica 
(pessoa física e pessoa jurídica); 

 Utilização do algoritmo de distância de Levenshtein, Damerau-Levenschtein5 e 
Jaro-Winkler6 para desambiguação de nomes das partes e correção de grafia, 
fornecendo um comparativo da acurácia de cada método; 

 Identificação de poluidores e réus transestaduais e transmunicipais (que figuram 
em ações judiciais de mais de um Estado e de um Município), para fins de 
identificação de organizações criminosas profissionais que efetuem 
desmatamento e mineração ilegais de forma profissional e constante; 

 Análise de poluidores em litisconsórcio, fornecendo padrões e cruzamentos que 
apontem tendências de organizações criminosas e associações para cometimento 
de crimes ambientais; 

 Separação de poluidores por espécie de dano ambiental (contra a fauna, contra a 
flora, poluição da água, do ar, do solo e nuclear); 

 Identificação de poluidores e réus mais recorrentes por segmento de Justiça 
(Federal e Estadual), por Tribunal (Tribunais Regionais Federais), por Estado da 
Federação (Tribunais de Justiça) e por bioma, identificando padrões de crimes 
ambientais; 

 Construção de linkage probabilístico entre a base de dados de poluidores 
construída a partir dos metadados de partes processuais do Datajud e do Sirenejud 
em cruzamento com outras bases de dados nacionais (áreas embargadas do 
IBAMA, base de dados de infrações do ICMBio, SIGEF e CAR). 

 
Produto 4 – Solução de inteligência artificial (IA) e/ou processamento de linguagem 
natural para construção de predição de precedentes judiciais na área ambiental. 
A referida solução deverá ser entregue também acompanhada de relatório contendo a 
metodologia de construção, os resultados obtidos e os índices de acurácia e outros 
indicadores de desempenho. 
A proposta também poderá contemplar formas alternativas de análise automática de texto 
(expressões regulares, text analytics, entre outros) nos casos em que o dataset não possua 
o tamanho necessário para algoritmos de inteligência artificial. 
A solução e o relatório deverão utilizar e/ou abordar os seguintes aspectos: 

 Análise, construção e saneamento das bases de dados que darão origem aos 
datasets; 

 
5 ZHAO, Chunchun; SAHNI, Sartaj. String correction using the Damerau-Levenshtein distance. BMC 
bioinformatics, v. 20, n. 11, p. 1-28, 2019. 
 
6 DREßLER, Kevin; NGONGA NGOMO, Axel-Cyrille. On the efficient execution of bounded jaro-winkler 
distances. Semantic Web, v. 8, n. 2, p. 185-196, 2017. 
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 Construção, rotulagem e balanceamento de datasets com informações sobre a 
precedentes judiciais para treinamento de modelos de IA em tamanho a ser 
definido em conjunto com o CNJ; 

 Utilização de métodos de sistemas de recomendação de conteúdo (Content-Based 
Recommender System) para indicação de precedentes judiciais a partir de um 
determinado texto ou assunto jurídico. 

 Análise e comparação da acurácia de métodos de pré-processamento e de pelo 
menos quatro algoritmos de sistemas de recomendação para fins de sugestão 
automática de precedentes judiciais. 

 
Produto 5 – Relatório final sobre a apresentação do trabalho e publicação oficial dos 
resultados, contendo apresentação utilizadas, fotos e outras informações 
pertinentes. 
 
4.1 Produtos e cronograma de pagamento 
 

Produto Descrição Entrega a partir 
da assinatura do 
contrato (dias)7 

Percentual de 
pagamento 

1 Solução de inteligência artificial 
(IA) e algoritmos de análise 
automática de texto para análise do 
conteúdo das decisões e sentenças e 
dos metadados de processos 
judiciais que versem sobre a 
proteção do meio ambiente 

50 dias 20% 

2 Solução de inteligência artificial 
(IA), processamento de linguagem 
natural ou que use expressões 
regulares para identificação de 
processos judiciais que versem sobre 
mudanças climáticas e emissão de 
gases do efeito estufa a partir de 
metadados do Banco Nacional de 
Dados do Poder Judiciário (Datajud) 
e/ou do conteúdo de decisões 
judiciais 

75 dias 30% 

3 Solução de inteligência artificial 
(IA) e/ou processamento de 
linguagem natural para identificação 

115 dias 25% 

 
7 Expectativa de contração em 15/1/2022. 
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Produto Descrição Entrega a partir 
da assinatura do 
contrato (dias)7 

Percentual de 
pagamento 

dos maiores réus e/ou poluidores a 
partir de metadados do Banco 
Nacional de Dados do Poder 
Judiciário (Datajud) e do conteúdo 
de decisões judiciais 

4 Solução de inteligência artificial 
(IA) e/ou processamento de 
linguagem natural para construção 
de predição de precedentes judiciais 
na área ambiental 

135 dias 15% 

5 Relatório final sobre a apresentação 
do trabalho e publicação oficial dos 
resultados, contendo apresentação 
utilizadas, fotos e outras 
informações pertinentes 

155 dias 10% 

 
5. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 
 
A contratação será feita na modalidade de Individual Contract. Os pagamentos serão 
feitos mediante entrega dos produtos previstos no item 4 do Edital. Somente serão pagos 
os trabalhos que efetivamente atenderem tecnicamente às demandas exigidas neste Termo 
de Referência e que tiverem a qualidade exigida para a consultoria. O CNJ e o PNUD 
poderão requerer alterações nos produtos encaminhados, que deverão ser contempladas 
para ateste dos produtos e liberação do pagamento. 
  
6. PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
A vigência do contrato terá início a partir da sua assinatura e será finalizada em 190 dias, 
contados a partir da data da assinatura do contrato. 
 
7. PAGAMENTOS 
 
Os pagamentos serão realizados mediante apresentação e aprovação dos produtos. Uma 
vez entregues, os produtos serão submetidos à análise técnica do PNUD e do CNJ. A 
avaliação técnica dos produtos deverá ocorrer em até 15 dias após o recebimento de todo 
o material, a aprovação final e o pagamento até o prazo de mais 15 dias. 
 
8. PRINCÍPIOS ÉTICOS DA AVALIAÇÃO 
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A avaliação deve observar os seguintes princípios e padrões éticos, conforme 
determinado pelas regras e procedimentos das Nações Unidas. 
Anonimato e confidencialidade. A avaliação deve respeitar os direitos dos indivíduos 
que fornecem informações, garantindo seu anonimato e confidencialidade. 
Responsabilidade. O relatório deve mencionar qualquer disputa ou diferença de opinião 
que possa ter surgido entre o/a consultor/a e os stakeholders do Projeto, em conexão com 
as conclusões ou recomendações. 
Integralidade. O(a) consultor(a) será responsável por analisar questões não 
especificamente mencionadas neste TOR, se isso for necessário, para se obter uma análise 
mais completa e integral da intervenção. 
Independência. O(a) consultor(a) deve garantir a sua independência em relação à 
intervenção em análise e não deve ser associado a qualquer dos atores responsáveis pela 
gestão do Projeto. 
Incidentes. Se ocorrerem problemas durante o trabalho de campo, ou em qualquer outra 
fase da avaliação, estes devem ser comunicados imediatamente à Gerente do Projeto e à 
Coordenadora da Unidade de Paz e Governança do PNUD, responsável pelo Projeto. Se 
isso não for feito, os problemas ocorridos não poderão, em hipótese alguma, ser utilizados 
para justificar o fracasso em obter os resultados esperados pela avaliação proposta neste 
TOR. 
Validação da informação. O(a) consultor(a) será responsável por assegurar a precisão 
das informações coletadas durante a preparação dos relatórios e será o responsável pelas 
informações apresentadas no relatório de avaliação. 
A propriedade intelectual. Ao trabalhar com fontes de informação distintas, o(a) 
consultor(a) deve respeitar os direitos de propriedade intelectual das instituições presentes 
nesta avaliação. 
Entrega de relatórios. Se os produtos a serem entregues não atenderem aos padrões de 
qualidade inicialmente acordados, as penalidades contratuais previstas serão aplicadas. 
 
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Todas as peças (estudos, relatórios, pesquisas, informações ou outros materiais, incluindo 
gráficos, arquivos, documentos, bancos de dados, código-fonte, scripts e dados 
eletrônicos) produzidas pelo contratado, fruto deste Termo de Referência, inclusive 
originais e arquivos em meio digital, independentemente dos meios de informação em 
que se encontrem, pertencerão exclusivamente ao Contratante, sendo incorporados ao 
acervo do projeto, e deverão ser entregues antes da data de término do contrato. 
Será vedado ao Contratado ceder quaisquer informações e/ou documentos objetos do 
Contrato, sem prévia autorização do Contratante ou a sua utilização em projetos e 
atividades pessoais ou fora do objeto de contratação. 
Além dos procedimentos metodológicos básicos, caberá ao consultor definir outras 
atividades que julgar necessárias para a boa execução dos trabalhos, dentro dos princípios 
e limites estabelecidos no contrato de trabalho a ser firmado entre as partes. 
 
10. DISPONIBILIDADE 
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O consultor deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos bem como para 
realização de viagens, sempre que necessário. Em caso de necessidade de deslocamento 
do/a consultor/a, as despesas serão custeadas pelo projeto. 
 
11. QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 
 
Requisitos obrigatórios (registrados no CV): 

 Graduação preferencialmente nas áreas de Análise de Sistemas, Ciência da 
Computação, Engenharia da Computação, Ciências da Informação, ou outras 
disciplinas relacionadas; e 

 Mínimo de 2 anos de experiência profissional com bancos de dados, 
desenvolvimento de soluções de inteligência artificial; implantação de 
ferramentas para a extração e consolidação de bases de dados. 

 
Requisitos classificatórios (registrados no currículo): 

 Mestrado em meio ambiente, pós-graduação inteligência artificial ou outras 
disciplinas afins da área de TI; 

 Experiência em projetos de análise de dados do meio ambiente; 
 Experiência em projetos ou ações relacionadas ao sistema de Justiça; 
 Experiência em soluções e no ciclo de vida da IA; 
 Experiência em arquitetura de soluções e agentes de orquestração; 
 Experiência em serviços em nuvem, contêineres e micro serviços; 
 Experiência em uma ou mais ferramentas, frameworks e/ou linguagens de IA. 

 
12. SUPERVISÃO 
 
Coordenação do Programa no CNJ e no PNUD. 
 
13. LOCAL DE TRABALHO 
 
Remoto, com disponibilidade para viagens.  
 
14. CUSTOS COM VIAGENS 
 
Em caso de necessidade de deslocamento do/a consultor/a, as despesas serão custeadas 
pelo projeto. 
 
15. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 
 
O processo de seleção poderá ser interrompido a qualquer momento pelo PNUD, sem 
qualquer possibilidade de ressarcimento de eventuais custos incorridos pelos candidatos. 
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ANEXO I – 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 (currículo, proposta técnica de implementação da 
consultoria) e proposta de preço (honorários). Será desconsiderada a proposta enviada em 
desconformidade com o previsto no presente Edital: 
 

1. Proposta Técnica (Análise e pontuação do currículo, análise da proposta técnica de 
implementação da consultoria e entrevista); e  

2. Proposta de Preço (valor global). 
 
Obs: propostas devem ser enviadas em arquivos separados – Projeto e Proposta de Preço (em 
PDF assinado). 
 
O critério final do processo será o de TÉCNICA E PREÇO para o julgamento definitivo da 
seleção. 
 
1. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ANÁLISE E PONTUAÇÃO 
DO CURRÍCULO, ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA DE IMPLEMENTAÇÃO DA 
CONSULTORIA E ENTREVISTA) 
 
A nota máxima na Qualificação técnica é de 100 (cem) pontos.  
Os critérios de Qualificação Técnica serão divididos nas seguintes etapas: 
 
a) 1ª etapa (eliminatória/não pontuável): Análise do currículo referente ao cumprimento dos 
requisitos obrigatórios exigidos no Termo de Referência.  
Os candidatos que não atenderem aos critérios mínimos obrigatórios descritos nesse Termo de 
Referência, item 11, serão desclassificados nessa etapa. Também serão desclassificados na 1ª 
etapa os candidatos que não enviarem a Proposta de Preço. 
 
b) 2ª etapa (eliminatória/pontuável): Etapa da Qualificação Técnica: análise curricular, 
análise da proposta técnica de implementação da consultoria e entrevista.  
Nessa etapa, serão analisados apenas os currículos dos candidatos aceitos na 1ª Etapa da 
Qualificação Técnica. 
 

b.1 – Critérios de Pontuação – Análise curricular 

Critérios Pontuação Peso 
Subtotal 
(máx.) 

Mestrado na temática de meio ambiente e/ou 
inteligência artificial ou outras disciplinas 
afins da área de TI 

Mestrado: 5 pontos 1 5 

Experiência em projetos de análise de dados 
do meio ambiente 

1,25 ponto para cada 
ano e/ou projeto 

1 12,5 

Experiência de atuação com o Sistema de 
Justiça 

0,75 ponto por ano 
de experiência, até o 
máximo de 10 anos 

1 7,5 
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Experiência acadêmica ou profissional (i) em 
soluções e no ciclo de vida da IA, ou (ii) em 
arquitetura de soluções e agentes de 
orquestração, ou (iii) em serviços em nuvem, 
contêineres e micro serviços, ou (vi) em uma 
ou mais ferramentas, frameworks e/ou 
linguagens de IA. 

1,5 ponto para cada 
ano de experiência, 
até o máximo de 10 
anos 

1 15 

Total para análise curricular 40 
 

b.2 - Critérios de Pontuação – Proposta de implementação da consultoria 

Critérios Pontuação Peso 
Subtotal 
(máx.) 

Clareza na apresentação da proposta 
de 0 a 10 
pontos 

1 10 

Proposta de implementação dos produtos de 
inteligência artificial e meio ambiente 

de 0 a 10 
pontos 

1 10 

Conhecimento sobre inteligência artificial e de 
processamento de linguagem natural que serão 
utilizadas na metodologia 

de 0 a 10 
pontos 

1 10 

Conhecimento sobre o Sistema de Justiça 
de 0 a 10 
pontos 

1 10 

Cronograma e referências bibliográficas adequados 
ao escopo da pesquisa 

de 0 a 10 
pontos 

1 10 

Total para análise da proposta de consultoria 50 
 

b.3 - Critérios de Pontuação – Entrevista 

Critérios Pontuação Peso 
Subtotal 
(máx.) 

      Boa capacidade de comunicação 
de 0 a 10 
pontos 

0,25 2,5 

    Demonstração de experiência em relação à 
inteligência artificial 

de 0 a 10 
pontos 

0,25 2,5 

      Demonstração de experiência em relação ao 
meio ambiente 

de 0 a 10 
pontos 

0,25 2,5 

    Domínio sobre o funcionamento do Sistema 
de Justiça 

de 0 a 10 
pontos 

0,25 2,5 

Total para análise da entrevista 10 
 
Critérios de pontuação Pontuação 
Análise curricular 40 
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Critérios de pontuação Pontuação 
Análise da proposta de consultoria 50 
Análise da proposta técnica de implementação da consultoria 10 
Total para a Etapa da Qualificação Técnica: análise curricular, 
proposta técnica de implementação da consultoria e entrevista 

100 

 
b.1) As pontuações individuais para o componente de análise curricular serão atribuídas 
de acordo com as informações do(a) candidato(a) apresentadas no currículo. Para tanto, 
é importante que o(a) candidato(a) indique claramente em seu currículo as 
experiências profissionais requeridas, tanto na parte obrigatória como na parte 
pontuável. Sugere-se detalhar o início e o término das atividades pontuáveis e a carga 
horária dos cursos criados/desenvolvidos. Informações que não estejam claramente 
indicadas poderão não ser pontuadas. 
 
b.2) Sobre a análise da proposta de implementação da consultoria: o(a) candidato(a) 
deve enviar, junto de sua candidatura, proposta contendo os seguintes itens: Proposta de 
implementação dos produtos de inteligência artificial e meio ambiente; Justificativa 
contendo as metodologias de inteligência artificial e de processamento de linguagem 
natural que serão utilizadas; Objetivos geral e específicos; Cronograma e Referências 
bibliográficas. O projeto deve estar formatado em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento 1,5 por linha e ter até 15 páginas. 
 
Escala para avaliação: 
10 pontos - excelente. 
8 pontos - muito bom. 
6 pontos - bom. 
4 pontos - regular. 
2 pontos - inferior. 
0 ponto - não atende. 
 
b.3) Sobre a entrevista: a entrevista será realizada por telefone, virtual ou 
presencialmente. Os candidatos serão comunicados com antecedência mínima de 24h, via 
e-mail ou telefone, sobre a data e o horário da entrevista. As entrevistas terão a duração 
estimada de quinze a trinta minutos e serão no mesmo formato para todos os candidatos. 
 
São critérios de avaliação: 

 Boa capacidade de comunicação; 
 Demonstração de experiência em relação à inteligência artificial; 
 Demonstração de experiência em relação ao meio ambiente; e 
 Domínio sobre o funcionamento do Sistema de Justiça. 

 
Escala para avaliação: 
10 pontos - excelente. 
8 pontos - muito bom. 
6 pontos - bom. 
4 pontos - regular. 



 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

2 pontos - inferior. 
0 ponto - não atende. 
 
OBS: Comitê de Avaliação  
O Comitê de Avaliação será composto por membros que atribuirão notas individuais de 
avaliação. A nota final do(a) consultor(a) em avaliação, em cada quesito, será a média 
ponderada das notas individuais dos avaliadores. 
 
2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (PREÇO) – Classificação 
Final 
Serão abertas as propostas comerciais apenas dos candidatos que obtiverem nota superior a 70 
pontos na Qualificação Técnica. 
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 × 0,70 + NC × 0,30 
A Nota da Proposta Comercial (NC) será calculada de acordo com o seguinte:  
NC = 100 × MinPP / Ppi 
Em que:  
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 Individual Contract – 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 – MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL - IC 

(tradução do documento original em inglês) 
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