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Brasília, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
 
 
Informamos que a Comissão de Licitação deliberou nova data para o recebimento de 

propostas relativas ao processo IC 4513/2022. As propostas serão recebidas até às 

23:59 do dia 28 de outubro de 2022. 

 

Ficam mantidas as demais condições definidas no processo IC 4513/2022.  

 
 
 
 

Procurement Unit  
JOF - Joint Operations Facility  

Nações Unidas no Brasil 
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PROCESSO SELEÇÃO IC 4513/2022 – NOVO PRAZO 
 

Brasília, 25 de outubro de 2022.   
 
Prezado(a) Senhor(a), 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD a pedido do ACNUDH, 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 – Termo de Referência, será o de menor 
preço. 
 
Os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo em questão deverão encaminhar, via 
e-mail (IC.PROCUREMENT.BR@UNDP.ORG), a documentação abaixo (até 9 MB):  
 

1) Proposta Técnica (Currículo) e  
2) Proposta de Preço (Valor global) – conforme “Anexo I”.  
 
OBS: Em arquivos separados CV e Proposta de Preço (em PDF assinada), EXCLUSIVAMENTE *, para o 
seguinte endereço eletrônico: 

 
 IC.PROCUREMENT.BR@UNDP.ORG  com a referência abaixo no campo “Assunto” do e-mail:  
 
 
“PROCESSO SELEÇÃO IC 4513/2022: CONSULTOR PARA GESTÃO DE DADOS – ACNUDH”  

 
A data limite para recebimento das propostas é 28/10/2022 

 
* 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 & 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 4513/2022 

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 abordagem / metodologia apresentada por mim no Anexo 3 [deletar se o TOR 
não exigir submissão desse documento ] ;  

 
E) Apresento a proposta de completer os serviços baseado no seguinte termos de pagamento: 

[selecione a caixa correspondente à opção de preferência]: 
 

 Valor total diário (all-inclusive daily fee) de R$ _________ [indique a moeda, valor 
numérico e por extenso] 

 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; 
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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;  

 Solicitar ao meu empregador [declare o nome da empresa/organização/ instituição] 
que assine com o PNUD um Acordo de Reembolso  (RLA), em meu favor. Informo 
abaixo a pessoa de contato e detalhes do meu empregador para essa finalidade:  

         
   
 

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 
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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 não relacionadas a você, que são familiarizadas com 

seu caráter e qualificações. 
 

Nome Completo Endereço Completo 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 
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outro documento solicitado pela Organização pode resultar no encerramento do contrato de 
serviço ou contrato de serviços especiais sem aviso prévio. 
 
    DATA: _____________                 ASSINATURA: ________________________________ 
 
NB. Você será solicitado a apresentar documentação de suporte que comprove as declarações 
feitas acima. No entanto, não envie qualquer documento comprobatório até que seja solicitado 
e, em qualquer circunstância, não submeta os documentos originais de referência a menos que 
tenham sido obtidos para uso exclusivo do PNUD. 
  

  
 
Anexos [por favor, marque todos, se aplicável: 

 Currículo, incluindo Educação / Qualificações, Certificados profissionais, Histórico profissional / 
Experiência 

 Detalhamento de Custos como suporte à proposta de preço com custo total especificado nessa 
proposta. 

 Breve descrição do Plano de Trabalho (se solicitado no TOR) 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Nome e Assinatura do Candidato 
CPF 

Telefone/Fax/E-mail 
Endereço Completo 
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DETALHAMENTO DOS CUSTOS1 

SUPORTE À PROPOSTA FINANCEIRA DE CUSTO TOTAL 
 

A)    Detalhamento de custo por componente:  

Composição de custos Custo 
unitário 

Quantidade Custo total 
para a duração 

do contrato  
I. Personnel Costs    
 
Honorários (professional fees) 

   

Seguro de vida    
Seguro de saúde     
Custos de comunicação    
Transporte terrestre    
Outros (especificar)    
     
    
II. 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 

40%  

Produto 2 60%  
Total  100% BRL …… 

*Base para parcelamento dos pagamentos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Os custos devem cobrir apenas o que foi solicitado nos Termos de Referência (TOR) 
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Anexo II - Termos de Referência 
 

 
CONSULTOR NACIONAL IC – Individual Contract (Pessoa Física)   

  
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO  

  
CONSULTOR PARA GESTÃO DE DADOS 

  
 

1. ANTECEDENTES  
  
O Escritório do Alta Comissariado para os Direitos Humanos (ONU Direitos Humanos) 
possui mandatado pela Assembleia Geral da ONU para promover e proteger o gozo e a plena 
realização, por todas as pessoas, de todos os direitos humanos. 
 
O Escritório Regional para a América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos (ACNUDH ROSA) foi estabelecido em setembro de 2009. ACNUDH 
ROSA trabalha com governos, parlamentos, poder judiciário, instituições nacionais de 
direitos humanos, organizações da sociedade civil, defensores de direitos humanos, 
organizações regionais e internacionais e as agências, fundos e programas das Nações 
Unidas para desenvolver e fortalecer suas capacidades, de modo a melhorar a promoção e 
proteção dos direitos humanos, de acordo com os padrões internacionais. Uma combinação 
de advocacia em questões prioritárias de direitos humanos e apoio técnico e capacitação 
com parceiros chave formou a base do trabalho do Escritório Regional, incluindo com as 
autoridades governamentais nacionais. 
 
Mais recentemente o escritório regional estabeleceu uma equipe para trabalhar em 
questões de prevenção e respostas para situações de emergências, focando na análise de 
situações de risco em matérias de proteção de direitos fundamentais. 
 
O ACNUDH ROSA está procurando contratar um consultor em gestão de dados por um 
período de cinco meses para apoiar em processos de coleta de dados, gerenciamento de 
informações, e na construção de análises em temáticas de direitos humanos e resposta a 
emergências para a América do Sul. 
 

2.  OBJETIVO  
  
Contratação de consultoria pessoa física para a apoiar em processos de coleta de dados, 
gerenciamento de informações, e na construção de análises em temáticas de direitos 
humanos e resposta a emergências para a América do Sul. 
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3. ATIVIDADES PREVISTAS  
  
Entre as atividades a serem executadas no âmbito destes termos de referência, o(a) 
consultor(a) contratado(a) deverá:    
• Apoiar as atividades de coleta de dados por meio, entre outros, de monitoramento de 
informações públicas, automatização de coleta de dados, desenvolvimento de formulários 
de pesquisas dinâmicas, bem como outras atividades em coleta de dados conforme 
solicitado. 
• Monitorar e estruturar as informações coletadas de acordo com a estrutura de análise 
estabelecida pelos oficiais de direitos humanos do ACNUDH ROSA. 
• Contribuir para atividades de gestão de dados, incluindo ingresso, limpeza, revisão de 
informações coletadas, em bancos de dados e/ou aplicativos de planilha, bem como integrar 
feedback aos esforços de gerenciamento de dados em andamento. 
• Mapear e organizar conjuntos de dados em temáticas de direitos humanos e 
desenvolvimento social, incluindo lista de atores e parceiros regionais, locais, entre outros. 
• Revisar fontes e informações coletadas de forma a garantir o controle de qualidade, 
conforme orientações fornecidas pelo Oficial Regional de Gerenciamento de Informações. 
• Monitorar o surgimento de novos atores e desenvolvimentos em temas de direitos 
humanos e políticos em um conjunto de países alocados e propor revisões e/ou atualizações 
do banco de dados da organização e estruturas de análise conforme necessário. 
• Apoiar a gestão do conhecimento do escritório regional, desenvolvendo e mantendo 
sistemas de arquivos compartilhados. 
 

4. PRODUTOS  
  
Todos os produtos aqui especificados devem ser elaborados considerando as atividades 
descritas no item anterior.  
 
 Produto 1 - Documento contendo estratégia e planejamento de coleta de dados, 
considerando os parâmetros de análise e as atividades de monitoramento definidas pela 
supervisão, bem como o mapeamento de fontes e interlocutores regionais e nacionais e 
análise da qualidade, credibilidade, frequência de atualização de dados e lista de fontes de 
informação em temática de direitos humanos. 
 Produto 2 - Relatório final com os resultados avançados dos ingressos de 
informações sistematizadas e corrigidas nos bancos de dados criados pela Supervisão. 
 
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 40% 35 dias 

Produto 2 60% 55 dias 

Total 100% 60 dias 

  
Somente serão pagos os produtos que efetivamente atenderem tecnicamente às demandas 
exigidas nestes Termos de Referência e que tiverem a qualidade exigida para a consultoria.  
  
Os produtos somente serão considerados como entregues após avaliação e aprovação da 
Gerente do Projeto, o que deverá acontecer no prazo estimado de até 5 (cinco) 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 5 (cinco) 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 MS Office.   
  

6. PRAZO DE EXECUÇÃO  
  
O prazo para execução das atividades contidas nestes Termos de Referência é de 60 dias 
(sessenta dias), contados a partir da data de assinatura do contrato, incluídos os períodos 
de análise e aprovação dos produtos pela Supervisão do Projeto.  
  

7.  PERFIL DA CONSULTORIA  
  

Requisitos Obrigatórios/Eliminatórios (Registrados no CV)  
 Bacharelado em ciência da informação, administração de empresas, comunicação, 
relações internacionais ou qualquer área relacionada. 
 São necessários sólido conhecimento e habilidade prática com pacote Microsoft, em 
particular Excel, incluindo fórmulas básicas e apresentação visual de dados.  
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 É necessário experiência relevante, incluindo habilidade prática, em coleta e 
gerenciamento de dados. 
 É necessário fluência em português. 
 

Requisitos Desejáveis 
 Um bom domínio do PowerQuery e de ferramentas analíticas, como PowerBi ou 
Tableau, será considerado uma vantagem. 
 Experiências anteriores com pesquisas acadêmicas e profissionais em direitos 
humanos e áreas afins serão consideradas uma vantagem. 
 Bons conhecimentos de inglês e espanhol são desejáveis. 
 

8. LOCAL DE TRABALHO  
  
Os serviços deverão ser executados no local de residência do(a) contratado(a).   
  

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

10. INSUMOS  
  
Os gastos com eventuais viagens serão custeados pelo Projeto.  
Os gastos com equipamentos e softwares serão custeados pelo(a) contratado(a). 
  

11. CONFIDENCIALIDADE E DIREITOS AUTORAIS  
  
Os conhecimentos e resultados produzidos no contexto desta consultoria serão cedidos ao 
Escritório Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(ACNUDH) sem qualquer ônus.  
  

12. SUPERVISÃO  

O(a) professional contratado(a) trabalhará sob a supervisão do Oficial de Gestão de 
Informações do Escritório Regional do ACNUDH. 
 

13. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 
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13.1- Esta contratação será conduzida pelo PNUD, seguindo as normas e diretrizes do 
organismo. 
 
13.2- 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. 
 
13.3- 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). 
 
13.4- 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. 
 
13.5- O cumprimento dos requisitos de segurança descritos acima poderá ser condição para 
liberação dos pagamentos previstos nos Termos de Referência de contratação. 
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Anexo III – Critérios de Seleção / Avaliação 

Será desconsiderada a proposta enviada em desconformidade com o previsto no presente 
Edital: 
 Proposta de Preço (valor global) em BRL, assinada e em PDF de acordo com a 
disposição da porcentagem de cada produto incluída no Item 5 deste Termo de Referência. 
 Currículo e/ou Portfólio, contendo os Requisitos Obrigatórios/Eliminatórios, 
conforme item 7 deste Termo de Referência, explicitando as datas (mês/ano de início e 
término de cada experiência). 
 
O critério final do processo será o de MENOR PREÇO para o julgamento final da seleção, 
atendidas as qualificações mínimas obrigatórias previstas nesses Termos de Referência. 
 
 
  



 

 

 

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 

 

Anexo IV – Modelo de Contrato 
 

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