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PROCESSO SELEÇÃO IC 36521/2022 

 
Brasília, 15 de setembro de 2022. 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito do projeto “ENGMT 
00089603 / 00108919 – INICIATIVA INCLUIR - HUMANIZE: FORTALECIMENTO DO ECOSSISTEMA 
DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO E DE NEGÓCIOS DE IMPACTO NO BRASIL”, 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 
2) Proposta de Preço (Valor global) assinada – conforme “Anexo I”. 

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

“IC 36521/2022: Consultoria para elaboração de estudo sobre o tema de segurança, 
defesa, meio ambiente e desenvolvimento sustentável” 

 
A data limite para recebimento das propostas é 28/09/2022. 

 
* 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; IV – Modelo de CV; & 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 36521/2022 

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 
Proposta de implementação apresentada;  

 
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];  

 
J) Se for selecionado para essa consultoria, eu devo assinar um Contrato de 
Consultor Individual com o PNUD;  

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

  



 

 
 

 

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 

 

 
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 6,4  
Produto 2 14  
Produto 3 7,2  
Produto 4  10  
Produto 5  14  
Produto 6  7,2  
Produto 7 10  
Produto 8 14  
Produto 9 7,2  
Produto 10 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 
 

RC 36521 
 
 

CONSULTOR NACIONAL IC – Individual Contract (Pessoa Física)  
 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
 

CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO 
 SOBRE O TEMA DE SEGURANÇA, DEFESA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
PROJETO ENGMT 00089603 / 00108919 – INICIATIVA INCLUIR - HUMANIZE: FORTALECIMENTO DO 
ECOSSISTEMA DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO E DE NEGÓCIOS DE IMPACTO NO BRASIL 

 
 

 
1 ANTECEDENTES 
 
O Instituto humanize e o PNUD trabalham em parceria para gerar impacto positivo social, ambiental e econômico, 
por meio do Projeto Iniciativa Incluir - humanize: Fortalecimento do Ecossistema de Investimento Social Privado e 
de Negócios de Impacto no Brasil (ENGMT 0089603/00108919).    
 
No contexto do Projeto Incluir, o presente estudo será contratado para analisar os impactos das mudanças climáticas 
e suas consequências para o desenvolvimento sustentável, incluindo a conservação da biodiversidade, a saúde, a 
segurança nacional, a geração de renda e a inclusão produtiva, principalmente, de pessoas vulneráveis.  
 
As questões socioambientais e sua relação com o desenvolvimento sustentável alcançaram uma posição central na 
agenda global, firmando-se como elemento transversal e de convergência nos debates acerca dos temas 
estratégicos para os mais diversos segmentos da sociedade, como: academia, governo, economia, defesa, cidades 
e sociedade civil. 
 
Nesse cenário, vem se aprofundando, em vários países, o diálogo entre os atores interessados nos aspectos da 
mitigação, adaptação e vulnerabilidade às mudanças climáticas. No mundo pós-pandemia se observa a necessidade 
e oportunidade de alinhar a retomada econômica com um novo perfil, aprimorando as práticas produtivas sob a ótica 
da conservação e sustentabilidade ambiental. 
 
No Brasil, o debate público sobre a sustentabilidade e, em particular, as mudanças climáticas, avançou na academia, 
na sociedade civil, no governo e no setor privado sem, contudo, avançar de maneira semelhante nos setores 
responsáveis pela área de defesa e segurança nacional, não incorporando assim todo o conhecimento acumulado 
no setor. Dessa forma, o debate acerca do desenvolvimento sustentável precisa ser ampliado a todos os 
stakeholders no Brasil, incluindo também os atores que se interessam pelas questões de defesa e segurança 
nacional – que historicamente sempre estiveram envolvidos nos principais debates geopolíticos, econômicos, 
tecnológicos e sociais.  
 
Os desafios de articulação entre as políticas de defesa e segurança nacional, a política ambiental e o 
desenvolvimento sustentável podem gerar impactos na compreensão de sua importância e nos seus 
desdobramentos sociais, econômicos e políticos. Nessa perspectiva, o debate socioambiental e a formulação de 
políticas públicas para fomentar uma economia verde devem ser construídos por meio de um diálogo contínuo com 
diversas áreas da sociedade e do governo. O setor de Defesa possui papel fundamental nessa discussão, uma vez 
que as Forças Armadas são a principal presença do Estado em algumas regiões do país, onde contribuem para a 
melhoria das condições socioeconômicas da população desses locais.  
 
Adicionalmente vale lembrar que em regiões como a Amazônia e o Atlântico Sul, o setor militar tem papel-chave na 
gestão, na logística e na implementação de qualquer projeto em escala nacional. O setor de Defesa é o principal 
responsável pela coordenação no atendimento aos eventos climáticos extremos e nos principais desastres naturais. 
Torna-se, portanto, fundamental estabelecer um melhor entendimento sobre a importância, ou mesmo sobre o 
significado, de princípios como defesa, soberania nacional e integração nacional por parte da sociedade civil, da 
academia e do setor privado. 
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Nesse contexto, o estudo sobre o tema segurança, defesa, meio ambiente e desenvolvimento sustentável deverá 
analisar os principais desafios e oportunidades do setor de segurança e defesa em relação às questões da agenda 
de meio ambiente, buscando a articulação entre os setores, para prover subsídios para serem ofertados ao poder 
público para apoiar na formulação de políticas públicas integradas e focadas em desenvolvimento sustentável. 
 
A presente contratação está alinhada com o produto 4 do referido projeto “Estudos para Elaboração de Políticas 
Públicas para o Desenvolvimento Sustentável”, incluindo os temas de clima, defesa e biodiversidade.    
 
Esta contratação está alinhada também com a missão do Instituto humanize, bem como à promoção da Agenda 
2030 do PNUD (contribui para os Resultados 3 e 4 do CPD – Documento e Programa de País). 
 
Destaca-se ainda que o PNUD possui memorando de entendimentos assinado com o Centro de Soberania e Clima 
(CSC), que poderá oferecer contribuições e aportes técnicos à presente contratação. 
 
 
2 OBJETIVO 
 
Contratação de um(a) consultor(a) técnico(a) para realizar estudo sobre a relação dos temas: segurança, defesa, 
meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Este estudo servirá de subsídio para webinários e oficinas de trabalho 
que terão como objetivo promover a ampliação da discussão de temáticas relacionadas aos setores de segurança e 
defesa e meio ambiente com foco na promoção do desenvolvimento sustentável, buscando contribuir com subsídios 
para a construção de visões integradas e multidimensionais do desenvolvimento do país. 
 
 
3 ATIVIDADES PREVISTAS 
 
Entre as atividades a serem executadas no âmbito destes termos de referência, o(a) consultor(a) contratado(a) 
deverá: 
 Participar de reuniões com a equipe do Projeto para: 
o Esclarecer dúvidas sobre o trabalho e alinhar expectativas; 
o Discutir o plano de trabalho detalhado; 
o Incorporar os comentários da equipe de projeto ao plano de trabalho; 
o Validar o plano de trabalho com a equipe de projeto (conteúdo mínimo, escala do estudo, abrangência do relatório, público-
alvo do estudo, método, etc); 
 Analisar documentos nacionais e internacionais sobre o estado da arte das discussões sobre a área temática do presente 
estudo em cada um dos temas norteadores; 
 Coletar os dados de referência para o estudo, com base na metodologia acordada; 
 Analisar a informação coletada e propor recomendações práticas para elaborações de políticas públicas pautadas pelo 
desenvolvimento sustentável; 
 Apresentar a primeira versão do policy paper para o PNUD e humanize e CSC; 
 Revisar o policy paper, atendendo aos comentários da equipe do projeto; 
 Propor o conteúdo base para cada Factsheet tendo como referência o Policy Paper produzido, apresentando informações 
chave, fatos, figuras e gráficos sobre o tema norteador e; 
 Elaborar resumos das principais recomendações apresentadas no Policy Paper sobre o mesmo tema norteador, apresentando 
as recomendações de maneira simplificada e esquemática; 
 Apresentar a primeira versão do Factsheet para a equipe do projeto; 
 Complementar o produto, atendendo aos comentários da equipe do projeto;  
 Apresentar a versão final do Factsheet; 
 Colaborar com a seleção de participantes para a realização de 3 webinários, um sobre cada tema norteador do presente estudo; 
 Atuar como moderador ou palestrante dos 3 Webinários, conforme solicitação; 
 Redigir relatório sobre o webinar, elaborando uma introdução sobre o tema, destacando os principais pontos abordados pelos 
apresentadores, elencando as convergências e divergências apresentadas e concluindo com questões futuras para aprofundar a 
discussão; 
 Entregar a primeira versão do relatório para a equipe do Projeto; 
 Complementar o produto, atendendo os comentários da equipe do projeto, e entregar a versão final. 
 
 
4 PRODUTOS 
 
Todos os produtos aqui especificados devem ser elaborados considerando as atividades descritas no item anterior. 
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A presente consultoria deverá entregar 3 Policy Papers, 3 Factsheets e 3 relatorias (pós-evento), sobre os seguintes 
temas: 
 
1. Mudança climática e os desafios para a segurança global 
2. Meio ambiente e desenvolvimento nas agendas nacionais de segurança e defesa 
3. Defesa e meio ambiente: a atuação das Forças Armadas 
 
Os Policy Papers e os Factsheets pautarão a realização de 3 webinários. Após a realização desses eventos, deverão 
ser elaborados 3 relatórios, um sobre cada webinário, apontando os principais pontos discutidos, as convergências 
nas falas dos apresentadores e recomendações para avançar na discussão do tema 
 
PRODUTO 1 – Plano de Trabalho contendo uma proposta de atividades para a entrega dos produtos, contendo o 
cronograma detalhado das atividades, e informações atualizadas sobre o método do desenvolvimento dos produtos, 
fontes de dados a serem utilizadas, análise preliminar de estudos existentes, e referências bibliográfica; 
 
PRODUTO 2 – Policy Paper sobre o tema Mudança climática e os desafios para a segurança global, contendo, no 
mínimo: Sumário Executivo; Análise do contexto e da importância do tema; Levantamento do status atual e da 
fronteira de discussão, incluindo possíveis opções políticas/caminhos a serem seguidos em relação ao tema no país; 
e Recomendações/propostas para o tema levantado; 
 
PRODUTO 3 – Factsheet (Infográfico) sobre o tema Mudança climática e os desafios para a segurança global, 
apresentando informações chave, fatos, figuras e gráficos sobre o tema norteador. Elaboração de resumo das 
principais recomendações apresentadas no Policy Paper sobre o mesmo tema norteador, apresentando as 
recomendações de maneira simplificada e esquemática; 
 
PRODUTO 4 – Relatório do webinário sobre o tema Mudança climática e os desafios para a segurança global, 
apontando os principais pontos discutidos, as convergências nas falas dos apresentadores e recomendações para 
avançar na discussão do tema; 
 
PRODUTO 5 – Policy Paper sobre o tema Meio ambiente e desenvolvimento nas agendas nacionais de segurança 
e defesa, contendo, no mínimo: Sumário Executivo; Análise do contexto e da importância do tema; Levantamento 
do status atual e da fronteira de discussão, incluindo possíveis opções políticas/caminhos a serem seguidos em 
relação ao tema no país; e Recomendações/propostas para o tema levantado; 
 
PRODUTO 6 – Factsheet (Infográfico) sobre o tema Meio ambiente e desenvolvimento nas agendas nacionais de 
segurança e defesa, apresentando informações chave, fatos, figuras e gráficos sobre o tema norteador. Elaboração 
de resumo das principais recomendações apresentadas no Policy Paper sobre o mesmo tema norteador, 
apresentando as recomendações de maneira simplificada e esquemática; 
 
PRODUTO 7 – Relatório do webinário sobre o tema Meio ambiente e desenvolvimento nas agendas nacionais de 
segurança e defesa, apontando os principais pontos discutidos, as convergências nas falas dos apresentadores e 
recomendações para avançar na discussão do tema; 
 
PRODUTO 8 – Policy Paper sobre o tema Defesa e meio ambiente: a atuação das Forças Armadas, contendo, no 
mínimo: Sumário Executivo; Análise do contexto e da importância do tema; Levantamento do status atual e da 
fronteira de discussão, incluindo possíveis opções políticas/caminhos a serem seguidos em relação ao tema no país; 
e Recomendações/propostas para o tema levantado; 
 
PRODUTO 9 – Factsheet (Infográfico) sobre o tema Defesa e meio ambiente: a atuação das Forças Armadas, 
apresentando informações chave, fatos, figuras e gráficos sobre o tema norteador. Elaboração de resumo das 
principais recomendações apresentadas no Policy Paper sobre o mesmo tema norteador, apresentando as 
recomendações de maneira simplificada e esquemática; 
 
PRODUTO 10 – Relatório do webinário sobre o tema Defesa e meio ambiente: a atuação das Forças Armadas, 
apontando os principais pontos discutidos, as convergências nas falas dos apresentadores e recomendações para 
avançar na discussão do tema. 
 
 
5 CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E PAGAMENTOS: 
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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, para cada um dos produtos 
listados.  
 

PRODUTO 
Pagamento 

(%) 
Data esperada de entrega a 

partir da assinatura do contrato 

Produto 1 – Plano de Trabalho 6,4 10 dias 

Produto 2 – Policy Paper sobre o tema Mudança climática e 
os desafios para a segurança global 

14 60 dias 

Produto 3 – Factsheet (Infográfico) sobre o tema Mudança 
climática e os desafios para a segurança global 

7,2 90 dias 

Produto 4 – Relatório do webinário sobre o tema Mudança 
climática e os desafios para a segurança global 

10 140 dias 

Produto 5 – Policy Paper sobre o tema Meio ambiente e 
desenvolvimento nas agendas nacionais de segurança e 
defesa 

14 170 dias 

Produto 6 – Factsheet (Infográfico) sobre o tema Meio 
ambiente e desenvolvimento nas agendas nacionais de 
segurança e defesa 

7,2 200 dias 

Produto 7 – Relatório do webinário sobre o tema Meio 
ambiente e desenvolvimento nas agendas nacionais de 
segurança e defesa 

10 250 dias 

Produto 8 – Policy Paper sobre o tema Defesa e meio 
ambiente: a atuação das Forças Armadas 

14 280 dias 

Produto 9 – Factsheet (Infográfico) sobre o tema Defesa e 
meio ambiente: a atuação das Forças Armadas 

7,2 310 dias 

Produto 10 – Relatório do webinário sobre o tema Defesa e 
meio ambiente: a atuação das Forças Armadas 

10 360 dias 

Total 100% 360 dias 

 
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. 
 
Os produtos somente serão considerados como entregues após avaliação e aprovação do Gerente/Oficial 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.  
 
Após a revisão, a versão final deverá ser editada e entregue em formato aberto, editável, compatível com MSOffice.  
 
 
6 PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo para execução das atividades contidas neste Termo de Referência é de 360 dias, contados a partir da data 
de assinatura do contrato, incluídos os períodos de análise e aprovação dos produtos pelo Gerente/Oficial do Projeto. 
 
 
7  PERFIL DO CONSULTOR 
 
Requisitos Obrigatórios/Eliminatórios (Registrados no CV) 
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 Nível superior (graduação) em Ciências Sociais, Ciências Políticas, Relações Internacionais ou áreas 
relacionadas ao serviço descrito neste termo de referência. 
 Mestrado em Ciências Sociais, Ciências Políticas, Relações Internacionais ou áreas relacionadas ao 
serviço descrito neste termo de referência. 
 Experiência mínima de 01 (um) ano na elaboração de pesquisas e ou estudos relacionados aos temas 
deste termo de referência. 
 Ter publicado ao menos 02 (artigos) em periódicos acadêmicos classificados com Qualis B4 ou superior 
dentro de áreas correlatas ao tema. 
 
 
OBS: O(a) candidato(a) que não atender aos requisitos obrigatórios acima será desclassificado.  
 
 
Requisitos Desejáveis/Pontuáveis (Registrados no CV) 
 Doutorado em Ciências Sociais, Ciências Políticas, Relações Internacionais ou em áreas relacionadas ao 
tema desta consultoria. 
 Experiência profissional promovendo a interlocução entre setores variados da sociedade (setor privado, 
governo, setores de segurança e defesa) para políticas públicas integradas, no tema de meio ambiente. 
 Experiência na realização de consultorias para organismos internacionais, no âmbito de projetos de 
cooperação técnica, nos temas de desenvolvimento sustentável, ou segurança ou defesa.  
 Experiência profissional na elaboração de relatórios para subsidiar políticas públicas nos temas de 
desenvolvimento sustentável, ou segurança ou defesa.  
 Experiência na elaboração de factsheets (infográficos) nos temas de desenvolvimento sustentável, ou 
segurança ou defesa. 
 Produção acadêmica (artigos publicados em periódicos no Brasil ou exterior) em áreas correlatas ao tema. 
 
 
8 LOCAL DE TRABALHO 
 
Os serviços deverão ser executados no local de residência do(a) contratado(a). Não estão previstos custos com 
viagens, estes devem ser incluídos na oferta financeira do consultor, caso considere necessário. 
 
 
9 DISPONIBILIDADE 
 
O(a) candidato(a) deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos. 
 
 
10 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). 
 
 
11 SUPERVISÃO 

Oficial de Programa-Projeto do PNUD. 
 
 
12 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 
 
12.1 Esta contratação será conduzida pelo PNUD, seguindo as normas e diretrizes do organismo (seleção 
simplificada e contratação na modalidade IC – Individual Contractor). 
 
12.2 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. 
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12.3 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). 
 
12.4 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. 
 
12.5 O cumprimento dos requisitos de segurança descritos acima nos itens 13.3 e 13.4 poderão ser condição 
para liberação dos pagamentos previstos nos Termos de Referência de contratação. 
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Anexo II – 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) conforme anexo II e Proposta de Preço (honorários).  

 

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

 
1. Proposta Técnica: CV em arquivo editável compatíveis com “Word” ou em PDF.  

 

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

CRITÉRIOS Pontuação* Peso 
Subtotal 
(máximo) 

Análise Curricular (requisitos pontuáveis) 
Doutorado em ciências sociais, ciências políticas, relações internacionais ou em 
áreas relacionadas ao tema desta consultoria. Será somente considerado um 
título. 
- Não: 0 ponto; 
- Sim: 1 ponto. 

0 a 1 5 5 

Experiência de trabalho promovendo a interlocução entre setores variados da 
sociedade (setor privado, governo, setores de segurança e defesa) para políticas 
públicas integradas, no tema de meio ambiente. 
- Acima de 1 ano e até 2 anos completos: 1 ponto;  
- Acima de 2 anos e até 3 anos completos: 2 pontos;  
- Acima de 3 anos e até 4 anos completos: 3 pontos 
- Acima de 4 anos e até 5 anos completos: 4 pontos 
- Acima de 5 anos completos: 5 pontos. 

1 a 5 1 5 

Experiência na realização de consultorias para organismos internacionais, no 
âmbito de projetos de cooperação técnica nos temas de desenvolvimento 
sustentável, ou segurança ou defesa.  
- Acima de 1 ano e até 2 anos completos: 1 ponto;  
- Acima de 2 anos e até 3 anos completos: 2 pontos;  
- Acima de 3 anos e até 4 anos completos: 3 pontos 
- Acima de 4 anos e até 5 anos completos: 4 pontos 
- Acima de 5 anos completos: 5 pontos. 

1 a 5 1 5 

Experiência profissional na elaboração de relatórios para subsidiar políticas 
públicas nos temas de desenvolvimento sustentável, ou segurança ou defesa. 
- Acima de 1 ano e até 2 anos completos: 1 ponto;  
- Acima de 2 anos e até 3 anos completos: 2 pontos;  
- Acima de 3 anos e até 4 anos completos: 3 pontos 
- Acima de 4 anos e até 5 anos completos: 4 pontos 
- Acima de 5 anos completos: 5 pontos. 

1 a 5 3 15 

Experiência na elaboração de factsheets (infográficos) nos temas de 
desenvolvimento sustentável, ou segurança ou defesa. Máximo de 5 
considerados. 
- 1 factsheet: 1 ponto; 
- 2 factsheets: 2 pontos; 
- 3 factsheets: 3 pontos; 
- 4 factsheets: 4 pontos; 
- 5 factsheets: 5 pontos. 

1 a 5 2 10 

Produção acadêmica (artigos publicados em periódicos no Brasil ou exterior) em 
áreas correlatas ao tema. Máximo de 5 artigos considerados, por ordem de 
apresentação. 
Ponto por publicação: 
- Outras publicações não Qualis: 0,3 ponto 
- Qualis abaixo de B2: 0,5 
- Qualis B2: 1 ponto 
- Qualis B1: 2 pontos 
- Qualis A2: 3 pontos 
- Qualis A1: 4 pontos 

0,3 a 20 1,5 30 

Entrevista*    
 Condições para realizar as atividades previstas neste termo de referência, 
mencionando exemplos. 

1 a 5 1 5 

 Apresentação da abordagem que deseja dar ao tema, a metodologia a ser 
utilizada e conhecimento técnico para entregar os produtos desta consultoria. 

1 a 5 2 10 

 Capacidade de expressar ideias com clareza, dialogar em grupos e 
argumentar pontos de vista. 

1 a 5 1.5 7.5 

 Capacidade de trabalhar com setores variados da sociedade, para realizar 
coleta de dados provenientes de vários atores, bem como capacidade de propor 
soluções, citando exemplos. 

1 a 5 1.5 7.5 

Nota Máxima da 2ª Etapa da Qualificação Técnica  100 

 
* A pontuação será aferida de acordo com o seguinte conceito: 
5 pontos      excelente 
4 pontos      muito bom 
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3 pontos      bom 
2 pontos      regular 
1 ponto       inferior 
 

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. 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 zoom/teams. 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 a 1 hora 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 da Qualificação Técnica (Análise Curricular e Entrevista). 
 
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  
 
À proposta de menor preço será atribuída nota 100 (cem). 
 
O Resultado Final - RF do processo do candidato será dado pelo somatório 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) 
 

Será selecionada a proposta que alcançar o maior Resultado Final. 
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Anexo IV – Modelo de Curriculum Vitae – CV 
 
 

1 – DADOS DO PROCESSO SELETIVO 
1.1 Descrição e código da posição 
de trabalho (vide Edital/TDR). 

 

 
 

2 – DADOS PESSOAIS 
 

2.1. CPF:     

 
2.2. Identidade:  2.3. Órgão Expedidor:  

 
2.3. – Nome Completo:  

 
2.4. Sexo: M   F  

 

 

 
2.9. Local de Nascimento (Cidade/Estado/País):  

 
 
 

 
2.12. Endereço completo: 

2.12.1. Logradouro: 2.12.2. Cidade: 2.12.3. Estado: 2.12.4. País: 2.12.5. CEP: 
     

 
 

2.13. Telefones: 
2.13.1. Tipo: 2.13.2. DDI: 2.13.3. DDD: 2.13.4. Telefone: 2.13.4. Ramal: 

     

 
2.14. E-mail:  

 
3 – FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

3.1. Escolaridade: 

 
3.1.1. Instituição/Cidade/Estado/País: 3.1.2. Curso 3.1.3. Início e Término 

(mês/ano): 
Nível: 

    
 

3.2. Cursos de Curta Duração (40 a 359 horas), incluindo cursos de idiomas e informática: 

 

2.5. Data de Nascimento:    2.6. Estado Civil:  

2.7. Nacionalidade de Origem:  2.8. Nacionalidade atual:  

2.10. Língua Pátria:  
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3.1.1. Curso 3.1.2. Local do curso: 3.1.3. Carga Horária: 
   

 
 

4 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Preencher, em ordem cronológica decrescente, as experiências profissionais correlatas ao serviço a que 
concorrer. Fazer cópia dos campos 4.1 a 4.8 para preencher nova ocorrência.  
 

4.1 Nome do Empregador:  
 

4.2. A partir de (data):    4.3. Até (data):    

 
4.4. Cargo:  4.5. Nome do Superior:  

 
4.6. Cidade/Estado/País:  4.7. Nº de subordinados:  

  
4.8 Atribuições / 
Serviços realizados: 

 

 
 
5 – PUBLICAÇÕES 

Listar apenas as principais publicações relacionadas ao objeto da consultoria. 
5.1 Publicação 5.2 Tipo Veículo / Data 

   
   
   
   

 
6 – CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA 

Informar experiência em programação, operação e outras atividades relacionadas com informática: 
6.1. Aplicativo/Programa: 6.2. Tempo de experiência: 

  
  
  

 
7 – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Nos campos 7.2 a 7.5 preencher “Com facilidade” ou “Com dificuldade” conforme for o caso. 
7.1. Língua: 7.2. Leitura: 7.3. Escrita: 7.4. Conversação: 7.5. Compreensão: 

     
     
     

 
 
 

Instrução: Preencher local e data 
 
 

______________________________________________ 
   Preencher aqui o nome do candidato e assinar acima 
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ANEXO V – CONDIÇÕES GERAIS 

 
CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL - IC 

(tradução do documento original em inglês) 
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