
PROCESSO SELEÇÃO IC 62/2023  

Consultoria para Programa de Educação Ambiental (Pessoa Física) 

Brasília, 03 de março de 2023. 

Prezado(a) Senhor(a), 

  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no âmbito do 

Projeto BRA/22/007 - Desenvolvimento Sul do Piauí - requer os serviços de 

um consultor individual (Pessoa Física) para realizar o trabalho descrito neste 

documento.  

 

Em consideração às suas qualificações, estamos convidando você a enviar uma oferta 

para este objeto específico. Para ajudá-lo a entender os requisitos desta atribuição, 

disponibilizamos, no sistema Quantum, o seguinte:  

• Os Termos de Referência para a atribuição descrita acima; 

• O Formulário de Confirmação de Interesse e Disponibilidade padrão (gerado pelo 

Sistema online e que deve ser preenchido); e 

• O Contrato Individual e seus Termos e Condições Gerais, que você deverá 

assinar caso seja selecionado neste processo de aquisição.   

  

Caso esteja interessado e decida apresentar uma oferta para esta atribuição, por favor 

submeta diretamente no portal online do fornecedor até a data limite indicada no sistema. 

Gentileza indicar a sua intenção de participar deste certame através da criação de um 

rascunho de proposta no sistema. Isto irá habilitá-lo a receber notificações sobre o 

andamento, erratas, prorrogações e outros avisos sobre o certame. Eventuais 

questionamentos deverão ser enviados através do sistema de mensagens disponível na 

ferramenta. As propostas devem, obrigatoriamente, ser submetidas 

diretamente no sistema Quantum, acessível através do 

link http://supplier.quantum.partneragencies.org, utilizando perfil criado anteriormente 

neste Portal.  

Caso não tenha perfil neste Sistema, utilizar o link Cadastro de Licitante Portal 

Quantum para efetuar novo cadastro. Gentileza não criar novo perfil caso já tenha sido 

cadastrado no Portal Quantum. Caso necessário, utilize o recurso de senha esquecida 

para redefinição de senha de acesso. 

http://supplier.quantum.partneragencies.org/
https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000281029823
https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000281029823


É sua responsabilidade garantir que sua oferta seja submetida no prazo estipulado. O 
sistema não irá permitir o envio de ofertas intempestivas. 

Os pedidos de esclarecimento dos candidatos não serão aceitos depois do fechamento 
do processo no sistema Quantum e as respostas ao pedido de esclarecimento serão 
comunicadas via sistema, também respeitando o prazo de vigência do pedido de oferta. O 
tempo da resposta da JOF não será usado como motivo para prorrogar o prazo de 
submissão, a menos que a JOF determine que tal extensão é necessária e comunique um 
novo prazo aos candidatos. 

Se houver discrepância entre o prazo do sistema e o prazo indicado em outro lugar, o 

prazo do sistema prevalecerá. 

Aguardamos sua resposta favorável e agradecemos antecipadamente seu interesse em 

trabalhar com o PNUD.   

Em caso de dúvidas, escreva para ic.procurement.br@undp.org. 

 

Cordialmente, 

Joint Operations Facility  

Nações Unidas no Brasil  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ic.procurement.br@undp.org


Instruções para envio de candidaturas pelo Portal de Fornecedores do PNUD 

Após o cadastro e a ativação da conta, para visualizar os dados do processo, siga os passos 

abaixo: 

• Acesse o Portal de Fornecedores: http://supplier.quantum.partneragencies.org/ 

• No menu do lado esquerdo da tela, no item 'Negotiations', selecione 'View Active Negotiations' 

• Busque pelo código da negociação: UNDP-BRA-000xx (substituir “xx” pelos dois dígitos finais da 

negociação) 

 

Clique no Código da negociação: 

 

Ao acessar a negociação, é possível navegar nas páginas listadas em ‘table of contents’ para visualizar 

todos os dados da negociação. Para submeter uma proposta, clique em “create response”: 

 

Na primeira tela da candidatura, é possível informar ‘reference number’ e ‘note to buyer’. Nenhum 

destes campos é obrigatório. A candidatura pode ser enviada sem preenchê-los: 

http://supplier.quantum.partneragencies.org/


 

Na segunda tela da candidatura, é possível visualizar informações sobre o processo. Você precisará 

aceitar o Termo de Referência para poder avançar com a sua candidatura. 

 

Utilize a seta para navegar entre as seções da publicação:  

 

Você deverá aceitar/responder todos os itens listados na seção 2 para avançar com a sua candidatura.  



 

Utilize a seta novamente para navegar entre as seções da publicação: 

  

Você verá na seção 3 os requisitos obrigatórios. Clique no local indicado na tela para poder anexar seu 

currículo.  

 

Clique no símbolo ‘+’ (sinalizado em vermelho na captura de tela acima) para enviar seu currículo. 

Na tela seguinte, clique novamente no símbolo ‘+’ (sinalizado em vermelho na captura de tela abaixo) e 

clique em ‘choose file’ para selecionar o arquivo que será enviado. Não há padrão para os campos ‘title’ 

e ‘description’. Clique em OK após escolher e nomear o arquivo: 



 

Utilize novamente a seta para navegar entre as seções: 

 

Na seção 4, você verá os requisitos pontuáveis e deverá marcar os itens para poder avançar com a sua 

candidatura. 

 

Utilize novamente a seta para navegar para a próxima seção. 

 

Clique no local indicado na tela para anexar a sua proposta financeira. 

 

Clique no símbolo ‘+’ para selecionar e inserir o documento. Não há padrão para nomeá-lo. 



 

Após a inclusão do documento, clique em ‘next’ para avançar para a tela seguinte. 

 

Em ‘response price’ informe o valor de cada produto que será entregue, de acordo com a sua proposta 

financeira. Notar: os campos de data (‘promised delivery date’) não precisam ser preenchidos. 

Após o preenchimento dos valores, você poderá salvar a sua candidatura para finalizá-la em outro 

momento, clicando em ‘save’, ou poderá submetê-la, clicando em ‘submit’. 

 

Após clicar em ‘submit’, caso o preenchimento de algum item esteja pendente, você verá uma 

mensagem de erro na tela informando as pendências. Caso a candidatura seja submetida com sucesso, 

você verá uma mensagem de confirmação na tela, conforme exemplo abaixo. 

 

 

 

 


