
United Nations Development Programme 

 

1 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA – PESSOA FÍSICA – PARA 
ATUAR COM PROJETO DE SISTEMA, ESPECIFICAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO 

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES S2ID, AÇÕES DE 
MONITORAMENTO, RECONHECIMENTO e PREVENÇÃO. 

(Obrigatório o preenchimento do formulário P11-http://phf.undp.org.br) 
 

1. ANTECEDENTES  

O Projeto Cooperação Técnica Internacional BRA/12/017 – Fortalecimento da Cultura de Gestão 
de Riscos de Desastres no Brasil, firmado sob a égide do Acordo Básico de Assistência Técnica, 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a 
Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e 
Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a 
Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União 
Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência 
Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional, de 29 de dezembro de 1964, em 
vigor desde maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966, 
particularmente no que preveem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV,  por 
objeto promover o fortalecimento da cultura de Gestão de Riscos de Desastres no país, nos três 
níveis de governo - federal, estadual e municipal, por meio de ações voltadas à capacitação; 
incentivo à pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias e práticas relacionadas ao tema; 
intercâmbio internacional; e sensibilização da sociedade civil, mídia e outros atores com atuação 
no tema, no âmbito do poder público. 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC foi instituída pela Lei nº 12.608, de 
10 de abril de 2012. Este marco legal modernizou a maneira de abordagem ao tema dos desastres 
no Brasil. Seu surgimento e estrutura tiveram como motivador o fatídico desastre da região 
serrana do Rio de Janeiro, em 2011, que resultou na morte de mais de 1000 pessoas e um número 
não contabilizado de corpos desaparecidos. A perda dessas vidas se deu por falhas na prevenção e 
por dificuldades na coordenação de uma resposta eficaz. Muitas pessoas, vivendo em áreas de 
risco, não tiveram chances. E muitos agonizaram sob os escombros de suas próprias casas, 
aguardando a ajuda, que não chegou. Todo esse cenário trouxe à tona uma perturbadora 
realidade: o Brasil é um país vulnerável a desastres, possui potenciais áreas de risco e está cada 
vez mais exposto a eventos climáticos extremos. 
 
Essa nova Política Nacional elevou a qualidade da abordagem frente ao tema. Incorporou, 
também, o conceito de “Proteção”, passando a abranger “as ações de prevenção, mitigação, 
preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil” (art. 3º da Lei nº 
12.608/2012). A PNPDEC destaca ainda, como uma de suas diretrizes, a “atuação articulada 
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entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para redução de desastres e apoio às 
comunidades atingidas” (art. 4º da Lei nº 12.608/2012); e, como um de seus objetivos, a prestação 
de “socorro e assistência às populações atingidas por desastres” (art. 5º da Lei nº 12.608/2012). 
 
Para o desenvolvimento dessas importantes atividades, a Política Nacional estabelece um Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, “constituído pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas 
entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil” (art. 10 

da Lei nº 12.608/2012). A competência de coordenar esse sistema é da União, que o deve fazer 
em articulação com estados e municípios. 
 
Ainda, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, reconhece como direito e garantia 
fundamentais: a inviolabilidade do direito à vida e à segurança das pessoas. Cabe ao Governo 
Federal garantir que sua população permaneça incólume frente a eventos trágicos como o 
desastre, cuja principal característica é o potencial de ceifar vidas. Dessa forma, a atuação da 
Proteção e Defesa Civil, no âmbito do Governo Federal, tem o objetivo promover a gestão de 
desastres, bem como de reduzir a quantidade de ocorrências dessas calamidades, além de 
preservar o maior número de vidas humanas possível.  

De acordo com o Decreto nº 9.666, de 2 de janeiro de 2019, em seu Anexo I, art. 12, inciso XII, 
compete à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento 
Regional – SEDEC/MDR: “manter equipe técnica multidisciplinar, mobilizável a qualquer 
tempo, para atuar nas ações de proteção e defesa civil”. 

 
À Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) compete trabalhar em duas 
perspectivas distintas da função de Estado “proteção e defesa civil”, mas que são complementares 
e indissociáveis por abrangerem a atenção integral à população em situação de riscos e desastres 
de qualquer natureza, ratificada pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, compreendendo o 
gerenciamento de:  

 riscos de desastres; e  
 desastres. 

Essa abordagem com ênfase na gestão integral para a redução do risco de desastre encontra-se em 
sintonia com as iniciativas internacionais promovidas pelas Nações Unidas, destacando-se o atual 
Marco de Sendai, estabelecido para o período de 2015-2030. 

Para implementar as ações necessárias à redução de riscos e desastres, o governo brasileiro por 
meio da Lei nº 12.608/2012 estruturou o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(SINPDEC) abrangendo as três esferas de governo, cabendo à SEDEC conduzir o esforço 
nacional para gerenciar e integrar recursos, estabelecer e padronizar processos e procedimentos, 
desenvolver sistemas e métodos para tomada de decisões e comunicação no âmbito do 
SINPDEC. 
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Com esse entendimento, compete ao Departamento de Articulação e Gestão – DAG, I - elaborar e 
gerir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, no âmbito da Secretaria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil; II - promover a formulação e a definição de diretrizes gerais relacionadas com a 
PNPDEC; III - supervisionar a elaboração do plano plurianual, do plano estratégico e dos 
orçamentos anuais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e as suas alterações; IV - 
prestar apoio administrativo aos fundos de proteção e defesa civil da União, propor critérios e 
normas para aplicação e controle dos recursos provenientes desses fundos; V - promover estudos 
e propor medidas com a finalidade de: a) proporcionar a obtenção de novas fontes de recursos 
para os programas de proteção e defesa civil; b) subsidiar o processo de alocação de recursos 
públicos, a política de gastos e a coordenação das ações, no que se refere aos assuntos de 
competência da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil; e c) buscar a melhor alocação 
dos recursos humanos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e otimizar seus fluxos 
de trabalho por meio da automação de processos e da utilização de tecnologias de informação e 
comunicação; VI - desenvolver a Doutrina Nacional de Proteção e Defesa Civil em articulação 
com o SINPDEC; VII - promover e orientar, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, a organização e a implementação de órgãos de proteção e defesa civil; VIII - 
promover o intercâmbio técnico-científico do SINPDEC com os sistemas de proteção e defesa 
civil de outros países e com os organismos internacionais que atuam nessa área; IX - propor a 
formulação de projetos e programas de desenvolvimento institucional do SINPDEC; X - 
subsidiar e propor o aperfeiçoamento normativo das ações de Proteção e Defesa Civil, gestão de 
riscos e de desastres; XI- analisar e instruir os processos de convênios, termos de compromisso, 
contratos, acordos de cooperação e instrumentos similares, no âmbito da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil; e XII - supervisionar e promover o planejamento físico-financeiro e o 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil. 
 
O DAG, estruturado com a Coordenação- Geral de Gestão Integrada- CGGI, conta com três 
Coordenações: Coordenação de Sistematização de Processos – CSP, Coordenação de Orçamento 
e Finanças– CORF e Coordenação de Transferência de Recursos, cuja missão institucional é 
desempenhar atividades que envolvem atividades de transferência, acompanhamento e 
coordenação de captação de recursos do orçamento da Secretaria. 

 

À Coordenação de Sistematização de Processos compete: I - apoiar a Subsecretaria de 
Administração na elaboração e execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 
do Ministério do Desenvolvimento Regional; coordenar o desenvolvimento e implantação de 
sistemas informatizados no âmbito da Secretaria; executar o cadastramento e gestão dos 
servidores do DAG no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD); extrair e 
analisar os dados, de interesse da Secretaria, dos Sistemas Estruturantes do Governo Federal; e V 
- manter atualizado no site do Ministério e na Intranet o conteúdo técnico, sob a responsabilidade 
da Secretaria, de acordo com as orientações da Ascom e com o apoio das demais unidades da 
Sedec. 
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Nesse sentido, o presente termo de referência tem foco na contratação de consultoria técnica 
especializada com o objetivo de levantar, modelar, sistematizar, analisar e diagnosticar os 
seguintes elementos: análise e projeto de sistema, requisitos e regra de negócios e a propositura 
dos parâmetros para uma nova versão do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – 
S2iD, condizente e conectado com as demandas atuais das necessidades municipais e estaduais.  

Essa iniciativa deverá abarcar todas as etapas dos módulos (Monitoramento, Reconhecimento 
Federal, Resposta, Recuperação e Prevenção) com intuito de efetivar avanços qualitativos a partir 
da proposição de uma nova modelagem que atenda aos requisitos de cada módulo. 
Compreendendo o processo desde o monitoramento, reconhecimento, solicitação de recursos até 
a etapa da prestação de contas, isto é, em atendimento ao ciclo da política pública. Para 
possibilitar a elaboração das propostas de aprimoramento aos módulos, será contratado um grupo 
de consultores, que atuará de maneira articulada. A consultoria, que é objeto deste termo de 
referência, terá foco nas ações de “MONITORAMENTO, RECONHECIMENTO e 
PREVENÇÃO”. 

Com efeito, essa consultoria se dá no âmbito do Projeto BRA/12/017, firmado entre o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e o Ministério do Desenvolvimento 
Regional, por meio da SEDEC, com a anuência da Agência Brasileira de Cooperação do 
Ministério das Relações Exteriores – ABC/MRE, enquadrando-se  no Resultado Esperado 2: 
Integração e articulação entre os três níveis federativos para o desenvolvimento de ações na 
área de gestão de riscos promovida; Produto Esperado 2.2: Propostas de mecanismos 
voltados ao fortalecimento da articulação federativa no tema de gestão de riscos e defesa 
civil desenvolvidas; Atividade indicativa 2.2.3: Desenvolver proposta de estabelecimento de 
estruturas básicas de formação/ acompanhamento nos estados e municípios. 

2. OBJETO DA CONSULTORIA 

Contratação de consultoria especializada – pessoa física – para atuar com projeto de sistema, 
especificação da nova versão do sistema integrado de informações sobre desastres S2iD, ações de 
Monitoramento, Reconhecimento e Prevenção. 

3. ATIVIDADES MÍNIMAS QUE DEVERÃO SER EXECUTADAS 

As atividades deverão ser desenvolvidas em permanente articulação e supervisão da 
Coordenação-Geral de Gestão Integrada – CGGI, da Coordenação de Sistematização de 
Processos – CSP e da Coordenação Geral de Articulação-CGA, responsável pela coordenação 
nacional do projeto. 

Além das atividades específicas atribuídas ao desenvolvimento do produto da consultoria em 
análise, o consultor deverá: 
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a. Propor metodologia para acompanhamento e desenvolvimento do projeto;  
b. Realizar reuniões com os atores envolvidos da SEDEC, bem como com membros da 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI, da Coordenação-Geral de 
Prestação de Contas - CGPC e outros órgãos relevantes; 

c. Apresentar a proposta dos requisitos para validação; 
d. Entregar documentos técnicos do módulo prevenção; 
e. Elaborar relatório final sobre as atividades desenvolvidas; 
f. Trabalhar em estreita consonância com os outros consultores contratados para o Projeto 

para esta iniciativa de proposição de melhorias ao S2iD;  
g. Apresentar os documentos técnicos produzidos na execução da consultoria;  

 

4. LOCAL DE TRABALHO 

Brasília – DF.  

 

4.1 DESPESAS COM MORADIA 

No caso de consultores residentes em outras localidades, as despesas com deslocamento para 
Brasília-DF, bem como gastos com moradia, serão custeadas pelo consultor selecionado e 
contratado, não sendo, portanto, ressarcida nenhuma despesa pelo PNUD. 

4.2 DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS 

O consultor contratado deverá ter disponibilidade para viagens, a serem custeadas pelo projeto, 
com a finalidade de executar atividades fora de Brasília, caso haja necessidade, para a execução 
deste termo.
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5. PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Descrição dos produtos  
Prazo Acumulado 

(dias) 
Pagamento 

(%) 

I: Documento técnico apresentando o levantamento de 
requisitos funcionais e não funcionais para o módulo 
PREVENÇÃO. Incluir as devidas recomendações e 
conclusões. 

30 14% 

II: Documento técnico contendo especificação de 
Protótipo Funcional do módulo de PREVENÇÃO. 
Incluir as devidas recomendações e conclusões 

90 16% 

III: Documento técnico contendo especificação de 
critérios de aceite, testes, validação e homologação do 
Módulo de MONITORAMENTO. 

150 16% 

IV: Documento técnico contendo especificação de 
critérios de aceite, testes, validação e homologação do 
Módulo de RECONHECIMENTO. 

180 16% 

V: Documento técnico apresentando a especificação de 
relatórios, gráficos estratégicos e consultas gerenciais 
para os Módulos de MONITORAMENTO, 
RECONHECIMENTO e PREVENÇÃO. 

210 16% 

VI: Documento técnico contendo especificação de 
critérios de aceite, testes, validação e homologação do 
Módulo de PREVENÇÃO.  

360 22% 

TOTAL 360 dias 100% 

 

 

 
5.1 Uma vez entregues, os documentos serão submetidos à análise e à aprovação final do 
DAG/SEDEC/MDR, por meio da Coordenação-Geral de Gestão Integrada. 
 
5.2 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. 
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6. PRAZO DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 
 
O prazo para execução do trabalho e consequente entrega dos produtos acima listados é de 12 
(doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
 
7. PROCESSO SELETIVO 
 
Os interessados em participar do processo seletivo deverão encaminhar currículo, conforme 
modelo P11/Português (disponível no site http://phf.undp.org.br), para 
selecao.pnud@mdr.gov.br, com o título “Processo Seletivo – pessoa física – PROJETO 
DESENVOLVIMENTO MÓDULO “MONITORAMENTO, RECONHECIMENTO e 
PREVENÇÃO.”, até o dia 1º de julho de 2022. 
 
7.1 PERFIL NECESSÁRIO AO CONSULTOR 
 
Serão analisados os currículos, conforme o perfil abaixo: 
 

7.1.1 REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 

 Mínimo de 08 anos de formação superior, devidamente reconhecida pelo MEC, em 
qualquer área;  

 Experiência profissional de, no mínimo, 06 anos na área de (Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas; Sistema de Informação; ou Engenharia de Software); 

 Experiência mínima de 01 ano na área de Proteção e Defesa Civil. 
 

7.1.2 REQUISITOS DESEJÁVEIS  

 Pós-graduação (strictu ou lato sensu) em áreas do conhecimento relacionadas (Tecnologia 
da Informação ou afins);  

 Experiência no levantamento de requisitos, modelagem e configuração de regras 
conforme a necessidade do negócio. 

 Conhecimento das melhores práticas de gerenciamento de projetos ágil; 
 Capacidade de análise, síntese e conhecimento lógico;  
 Experiência na elaboração de documentos técnicos; e 
 Desejável língua inglesa nível intermediário. 

 
 

Os critérios de seleção constam no Anexo deste edital. 
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8. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS 
 
Para participar do processo seletivo e para assinatura do contrato, o candidato deverá possuir 
material disponível comprobatório dos requisitos especificados para o respectivo perfil. Somente 
será contratado o candidato que apresentar o material comprobatório do atendimento integral aos 
requisitos mínimos estabelecidos no edital, no momento em que for exigido. 
 
9. DISPONIBILIDADE 
 
O candidato deve ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos. 
 

ANEXO  

 Critérios de Seleção / Avaliação 

 

Será desconsiderada a candidatura enviada em desconformidade com o previsto no presente 
Edital. Obrigatório preenchimento do formulário P11/Português (disponível no site 
http://www.br.undp.org). 
 

Classificação das Propostas Técnicas (CV e Entrevista) 

Os currículos serão analisados em duas etapas, segundo os critérios a seguir:  

 

i) 1ª Etapa (Eliminatória/Não Pontuável): 

Atendimento das qualificações mínimas, definidas no item “7.1.1. Requisitos Obrigatórios”. 
Tem caráter eliminatório, ou seja, caso o candidato não preencha as qualificações mínimas 
demandadas, será eliminado do certame.  
 

ii) 2ª Etapa (Classificatória/Pontuável): 
 
Análise Curricular e Entrevista 
 
Pontuação dos currículos não eliminados na 1ª Etapa, no valor máximo de até 70 (setenta) pontos, 
de acordo com os critérios apresentados na tabela abaixo:  
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Sobre a avaliação: 
 

Descrição 

Pontuação 

por ano de 

experiência 

Pontuação 

máxima 
Pontuação total 

Pós-graduação (strictu ou 
lato sensu) em áreas do 
conhecimento relacionadas 
(Tecnologia da Informação 
ou afins);  
 

 Doutorado  10 10 10 

Mestrado 08 08 08 

Especialização 06 06 06 

Experiência no levantamento de requisitos, 
modelagem e configuração de regras conforme a 
necessidade do negócio 

2,5 15 15 

Conhecimento das melhores práticas de 
gerenciamento de projetos ágil; 
 

2,5 15 15 

Capacidade de análise, síntese e abstração. 2,5 15 15 

Experiência na elaboração de documentos técnicos 02 12 12 

Conhecimento em inglês (nível intermediário) 03 03 03 

TOTAL PONTUAÇÃO  70 
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A Comissão de Avaliação será composta por até 3 (três) servidores, que atribuirão notas 
individuais de avaliação. A nota final do consultor será a média ponderada das notas individuais 
dos avaliadores.  
 
As pontuações individuais serão atribuídas de acordo com as informações do candidato, 
apresentadas no Curriculum Vitae – CV, e com seu desempenho na 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 a Comissão de 
Avaliação possa realizar a análise adequada. 

2ª Fase - Entrevista  

Os candidatos que apresentarem maior pontuação total na 1ª Etapa – até o limite de cinco 
candidatos – serão convocados para entrevista preferencialmente presencial, para a qual será 
atribuído o valor máximo de até 30 (trinta) pontos, avaliando-se os seguintes quesitos:  
 

 Conhecimento sobre Proteção e Defesa Civil:  
(Excelente 08 pontos - Bom 06 pontos - Satisfatório 03 pontos - Ruim 1 ponto).   

 Experiência monitoramento, reconhecimento federal e prevenção de desastres:  
(Excelente 07 pontos - Bom 06 pontos - Satisfatório 03 pontos - Ruim 1 ponto). 

 Relato das experiências profissionais:  
(Excelente 06 pontos - Bom 04 pontos - Satisfatório 02 pontos - Ruim 1 ponto). 

 Domínio do conteúdo do termo de referência:  
(Excelente 05 pontos - Bom 03 pontos - Satisfatório 02 pontos - Ruim 1 ponto). 

 Fluência verbal, articulação e capacidade de comunicação:  
(Excelente 04 pontos - Bom 03 pontos - Satisfatório 02 pontos - Ruim 1 ponto).   

 
 
A Comissão de Avaliação da entrevista será composta por, até três servidores do CENAD e os 
eventuais custos de deslocamento serão arcados pelo candidato. 
 

Considerações Especiais 
 
Esta contratação será conduzida pela CGCI/SPAC/SECEX/MDR, juntamente com a 
CSP/CGGI/DAG/SEDEC/MDR, seguindo as normas e diretrizes do organismo (seleção 
simplificada) e a legislação brasileira (Decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004 e Portaria MRE 
nº 8, de 4 de janeiro de 2017). 
 
De acordo com as regras das Nações Unidas e com o art. 7º do Decreto 5.151/2004, é vedada a 
contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, 
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Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de 
suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


