
 

 
PROCESSO SELEÇÃO IC 35467/2021 

 
Brasília, 21 de setembro de 2021. 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito do projeto “BRA/16/019 – 
Aval. Criança Feliz”, 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 35467/2021: Pesquisa para avaliação do Programa Criança Feliz” 
 

A data limite para recebimento das propostas é 28/09/2021. 
 

* 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 



 

 
Anexo I - FORMULÁRIO DE OFERTA  

E CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE E DISPONIBILADE  
PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL (IC) DO PNUD 

 
Ref: Processo Seleção IC 35467/2021 

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;  
 

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  
 

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 

  



 

 
 

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 15%  

Produto 3 10%  

Produto 4 25%  

Produto 5 20%  

Produto 6 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. 



 

 
ANEXO II - TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA – Individual Contract (IC) 35467 

 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 
Projeto BRA/16/019 – Aval. Criança Feliz 

 
 

1. ANTECEDENTES  
 
Os programas de parentalidade surgiram no Brasil a partir de 1983, quando foi fundada a Pastoral 
da Criança. Estes programas foram impulsionados pela Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) de 1990, estabelecendo uma nova visão da criança como sujeito de direitos, 
e instituindo que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças o acesso à saúde, 
à alimentação, à educação e ao lazer, além da proteção contra qualquer forma de negligência, 
discriminação e exploração. 
 
O Programa Criança Feliz (PCF) foi criado em outubro de 2016, está presente em mais de 2600 
municípios dos 26 estados do país e no Distrito Federal, e foi estruturado como parte das políticas 
públicas do Ministério do Desenvolvimento Social, tendo as suas atividades incorporadas ao 
Ministério da Cidadania (MC) em janeiro de 2019, por meio da Medida Provisória nº 870. O PCF tem 
como propósito promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância (idade de 0 
a 6 anos), no âmbito das responsabilidades compartilhadas entre a família, a sociedade e o Estado 
quanto à garantia de seus direitos com prioridade absoluta, em consonância com o Marco Legal da 
Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016).  
 
Em 2016, sob os auspícios do MC, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) e o PNUD 
assinaram o Projeto BRA/16/019 com o objetivo de construir as bases para a avaliação de impacto 
do PCF. 
 
A avaliação nos estados está sendo financiada pelo MC e implementada no campo em parceria com 
universidades federais, enquanto uma equipe de pesquisadores recebe financiamento da FMCSV e, 
posteriormente, da Fundação Itaú Social por meio do Projeto BRA/16/019 para realizar a 
coordenação das atividades. 
 
Até o presente, a cooperação técnica viabilizou a finalização do projeto com a metodologia proposta, 
a preparação de todos os instrumentos para a pesquisa de linha de base (T0; crianças de 0-11 meses 
de idade), a seleção de universidades parceiras nos estados e os contatos entre a equipe de 
coordenação e estas outras universidades, bem como a preparação de todos os instrumentos para a 
realização do primeiro acompanhamento (T1; quando as crianças encontravam-se com 12-23 meses) 
e a coleta de dados do T1. Na linha de base foram incluídas 3242 crianças dos 30 municípios dos seis 
estados da federação, conforme planejado. No T1, um total de 3008 (92,8%) dessas crianças foram 
localizadas e reavaliadas. A coleta de dados para o primeiro ano de acompanhamento das 
mães/crianças (T1), nos seis estados, terminou em janeiro de 2020. 
 
O segundo acompanhamento (T2), nos seis estados, foi planejado para o período de setembro a 
dezembro de 2020, mas, em decorrência da pandemia da COVID-19, teve que ser adiado, 
permanecendo a realização de outras atividades essenciais para o estudo.  
 



 

 
O terceiro acompanhamento (T3) está planejado para ocorrer no último trimestre de 2021 nos 30 
municípios dos 6 estados, e a presente consultoria cobre análises de dados já coletados nas fases 
anteriores, relatórios sobre os telefonemas bimestrais sendo realizados com as famílias 
participantes, preparação e análise de resultados do estudo T3. É nesta perspectiva que foi definido 
o presente Termo de Referência.  
 
Contexto específico da posição: 
 
Sob a orientação geral e a supervisão do Analista de Programa da Unidade de Desenvolvimento 
Socioeconômico Inclusivo e do Gerente do Projeto, o consultor será responsável por desenvolver 
produtos no âmbito do projeto BRA/16/019 – “Bases para a Avaliação de Impacto do Programa 
Criança Feliz”,  
 
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO  
 
Contratação de consultor especialista em neurodesenvolvimento para realização de pesquisa (etapa 
T3) para avaliação de impacto do Programa Criança Feliz. 
 
Atividades a serem realizadas:  
 
Para o alcance dos objetivos do presente Termo de Referência, deverão ser desenvolvidas as 
seguintes atividades: 
 
a) Relatório sobre parentalidade e marcos do desenvolvimento da rodada de telefonemas de 
2021 com cerca de 1.500 mães de crianças inscritas no PCF em 30 municípios brasileiros. Este 
relatório incluirá análises estatísticas, interpretação, redação e elaboração de gráficos e/ou tabelas.  
b) Redação de artigo científico sobre neurodesenvolvimento infantil em crianças menores de 12 
meses participantes do estudo, incluindo metodologia e análise de dados, redação do manuscrito e 
interpretação e discussão dos resultados.  
c) Relatório do treinamento das equipes estaduais para a coleta de dados da filmagem (T3), 
incluindo gerenciamento das filmagens das famílias avaliadas no T3 e contato com as equipes 
estaduais sobre processo de coleta de dados.  
d) Relatório da codificação dos vídeos, supervisão codificadoras e análises de confiabilidade 
(T3) que incluirá recrutamento e seleção de codificadores; acompanhamento das codificações; 
treinamento específico para a codificação do atual estudo (organização das planilhas de codificação, 
orientações e treinamento sobre acesso, segurança, aspectos éticos e confidencialidade das 
informações coletadas, revisão do protocolo de codificação, avaliação da confiabilidade dos itens 
entre avaliadoras, discussão e resolução de dúvidas e inconsistências entre codificadoras e padrão-
ouro, reuniões semanais para discussão das avaliações e resolução de dúvidas); codificação de 10% 
dos vídeos de interação parental pelo padrão-ouro para avaliação da concordância entre avaliadoras; 
avaliação da confiabilidade para os itens do avaliador padrão-ouro; avaliação da concordância entre 
o avaliador padrão-ouro e cada uma das avaliadoras. 
e) Relatório do gerenciamento e preparação de bancos de dados final das codificações (T3) que 
incluirá descrição geral da média e desvio-padrão do escore de parentalidade e estratificado por 
estado, escolaridade materna e nível socioeconômico da família. Também incluirá identificação e 
verificação manual (arquivo por arquivo) dos vídeos avaliados (coletados) e vídeos faltantes com a 
planilha de codificação; verificação e resolução de dados faltantes; encaminhamento, discussão e 
resolução de eventuais pendências durante o processo de codificação em contato semanal com 
codificadores; padronização, limpeza das planilhas de codificação e importação do arquivo Excel para 
Stata; verificação da consistência dos dados no software estatístico Stata; criação e escrita dos 
comandos para padronização dos nomes, rótulos e demais aspectos necessários para análise 



 

 
estatística, bem como identificação e verificação da existência de números de identificação das 
famílias (Ids) duplicados ou incompletos (incluindo realização de merge com o banco de dados de 
outras rodadas do estudo); criação e escrita dos comandos para gerar variáveis finais do escore do 
instrumento de parentalidade, bem como comparação da amostra dos vídeos coletados e não 
coletados com a amostra do banco de dados geral da avaliação; análise da confiabilidade dos 
instrumentos de parentalidade e da concordância entre codificadores, bem como elaboração de 
textos e Tabelas; reuniões semanais com a equipe central e reuniões / eventos relacionados com a 
equipe central e demais colaboradores e atores envolvidos no estudo.  
f) Redação de um artigo científico (estudo longitudinal) sobre trajetórias de desenvolvimento 
infantil, incluindo metodologia do estudo, análise e interpretação dos dados, redação e discussão dos 
resultados. 
 
3. PRODUTOS 
 
Está prevista a entrega dos seguintes produtos no escopo desta consultoria: 
 

(*) Prazo a partir da assinatura do contrato. 
 
 
4. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 
 
A contratação será feita na modalidade de Individual Contract.  
 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
A vigência do contrato terá início a partir da sua assinatura e será finalizada em até 11 meses. 
 
6. PAGAMENTOS 
 
Os pagamentos serão realizados mediante apresentação e aprovação dos produtos, com valores 
discriminados para cada um dos produtos listados. Uma vez entregues, os produtos serão 
submetidos à análise técnica dos parceiros do projeto (FMCSV, FIS, MC) e do PNUD. A avaliação 
técnica dos produtos deverá ocorrer em até 10 dias após o recebimento de todo o material, a 
aprovação final e pagamento até o prazo máximo de mais 10 dias. 
 
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. Os pagamentos 
serão realizados mediante a entrega dos produtos previstos no item 3 do Termo de Referência. 

Produtos Execução* Pagamento 
1) Relatório sobre parentalidade e marcos do desenvolvimento da 
rodada de telefonemas de 2021 

Até 45 dias 20% 

2)   Redação de artigo científico sobre neurodesenvolvimento infantil 
em crianças menores de 12 meses participantes do estudo 

Até 120 dias 15% 

3)  Relatório do treinamento das equipes estaduais para a coleta de 
dados da filmagem (T3) 

Até 210 dias 10% 

4) Relatório da codificação dos vídeos, supervisão codificadoras e 
análises de confiabilidade (T3) Até 300 dias 25% 

5) Relatório do gerenciamento e preparação de bancos de dados final 
das codificações (T3) Até 315 dias 20% 

6) Artigo científico (estudo longitudinal) sobre trajetórias de 
desenvolvimento infantil 

Até 330 dias 10% 



 

 
 
7. DISPONIBILIDADE 
 
O consultor deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos e para realizar viagens 
sempre que necessário.  
 
8. PERFIL DO CONSULTOR 
 
Requisitos Obrigatórios:  
 
 Pós-graduação na área da saúde coletiva; 
 Experiência de no mínimo dez anos em pesquisas nas áreas de saúde mental, nutrição e/ou 
desenvolvimento infantil; 
 Ampla experiência profissional em estudos epidemiológicos e saúde pública; 
 Conhecimento comprovado na temática de Primeira Infância e parentalidade. 

 
Requisitos Desejáveis: 
 
 Doutorado na área de saúde ou avaliação de políticas públicas; 
 Publicações acadêmicas em áreas relacionadas à saúde mental, neurodesenvolvimento e 
epidemiologia;  
 Publicações acadêmicas sobre instrumentos de avaliação da saúde mental e/ou constructos 
relacionados à parentalidade  
 

10. CUSTOS COM VIAGENS 

Em caso de viagens oficiais, as passagens serão custeadas no âmbito do projeto com programação 
prévia apresentada. Estão previstas ao longo do contrato uma estimativa de no máximo 3 viagens 
para participar de reuniões presenciais em Brasília, desde que a situação de crise sanitária e as regras 
de deslocamento do PNUD no país permitam. 
 
11. SUPERVISÃO 
 
Orientação geral e supervisão do Analista de Programa da Unidade Desenvolvimento 
Socioeconômico Inclusivo e do Gerente do Projeto no PNUD. 
 
  



 

 
Anexo I – Critérios de Seleção / Avaliação 

 
De acordo comas as normas do PNUD aplicáveis à contratação de consultores na modalidade IC, as 
candidaturas deverão conter proposta técnica (CV) e proposta de preço (honorários). 
Será desconsiderada a proposta enviada em desconformidade com o previsto no presente Edital: 
 

1. Proposta Técnica (Currículo) e 2. Proposta de Preço (valor global) 
OBS: Propostas em arquivos separados - CV e Proposta de Preço (em PDF assinada). 

 
O critério final do processo será o de TÉCNICA E PREÇO para o julgamento final da seleção. 
1. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ANÁLISE E PONTUAÇÃO DO CV & 
ENTREVISTA) 
A nota máxima na Qualificação Técnica é 100 (cem) pontos.  
Os critérios de Qualificação Técnica serão divididos em 02 (duas) etapas: 
a) 1ª etapa (eliminatória/não pontuável): Análise do CV referente ao cumprimento dos 
requisitos obrigatórios exigidos nos Termos de Referência.  
Os candidatos que não atenderem aos critérios mínimos obrigatórios descritos nos Termos de 
Referência serão desclassificados nesta etapa. Também serão desclassificados na 1ª etapa os 
candidatos que não enviarem a Proposta de Preço. 
b)  2ª etapa (classificatória/pontuável): Análise Curricular e Entrevista.  
Os critérios para pontuação curricular estão dispostos no quadro abaixo. Somente serão analisados 
os currículos dos candidatos aceitos na 1ª Etapa da Qualificação Técnica. 
 

Critérios de Pontuação - 2ª Etapa da Qualificação Técnica (CV & Entrevista) 
CRITÉRIOS Pontuação Peso Subtotal (max) 

Análise Curricular (requisitos 
pontuáveis) 

   

Doutorado na área de saúde ou 
avaliação de políticas públicas 8 pontos 05 40 

Publicações acadêmicas em áreas 
relacionadas à saúde mental, 
neurodesenvolvimento e 
epidemiologia 

1 ponto para cada 
publicação, até o 
máximo de 6 
publicações. 

05 30 

Publicações acadêmicas sobre  
instrumentos de avaliação da saúde  
mental e/ou constructos  
relacionados à parentalidade  
 

1 ponto para cada 
publicação, até o 
máximo de 6 
publicações. 

05 30 

 SUBTOTAL  100 
 
Sobre a avaliação: 
 
O Comitê de Avaliação será composto por, no mínimo, 3 membros (Staff PNUD e de acordo com a 
regra de IC) que atribuirão notas individuais de avaliação. A nota final do consultor em avaliação será 
a média ponderada das notas individuais dos avaliadores.  
 
As pontuações individuais para o componente de análise curricular serão atribuídas de acordo com 
as informações do candidato apresentadas no Curriculum Vitae. Para tanto, é importante que o 
candidato indique claramente em seu CV as experiências profissionais requeridas, tanto na parte 
obrigatória como na parte pontuável, de forma que o Comitê de Avaliação possa realizar a análise 
adequada.  



 

 
 
2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (PREÇO) – Classificação Final 
 
Serão abertas as propostas comerciais apenas dos candidatos que obtiverem a Nota Técnica Final 
com um mínimo de 70 pontos na 2ª Etapa (Análise Curricular). 
 
O Resultado Final - RF do processo do candidato será dado pela soma da Nota Técnica Final NT 
multiplicada pelo fator 0,70, com a Nota da Proposta Comercial NC multiplicada pelo fator 0,30, ou 
seja: 

RF = NT x 0,70 + NC x 0,30 
 
A Nota da Proposta Comercial – NC será calculada de acordo com o seguinte:  NC = 100 x MinPP / Ppi 
 
Onde:  
NC = Nota da proposta comercial  
MinPP = Proposta de menor preço  
Ppi = Proposta de preço em avaliação  
A proposta de menor preço terá a nota 100 (cem). 
Será selecionada a proposta que alcançar o maior Resultado Final. 
 
 
3. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 
 
Esta contratação será conduzida pelo PNUD, seguindo as normas e diretrizes do organismo (seleção 
simplificada) e contratação na modalidade de Invidividual Contractor - IC. 
 
“De acordo com as regras das Nações Unidas, a contratação de servidores ativos da 
Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, 
bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, é permitida somente em condições 
especiais.” 
 
3.1) Por norma do UNDSS (United Nations Department of Safety and Security), o(a) consultor(a) deverá 
realizar o curso sobre normas de segurança (BSAFE) da ONU (Organização das Nações Unidas). 
3.2) Além do curso mencionado, em caso de viagem (ns) de trabalho, é obrigatória a obtenção de 
autorização para cada viagem (security clearance) pelo(a) Contratado(a). Essa autorização é concedida 
pelo UNDSS, mediante recebimento das informações da viagem. 
3.3) O cumprimento dos requisitos de segurança descritos no item 3.1 acima poderá ser condição para 
liberação dos pagamentos previstos nos Termos de Referência de contratação. 
  



 

 
 
 
 

ANEXO IV – CONDIÇÕES GERAIS 
 

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

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


